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แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ม .8 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 120 ม. 400,000 - - - ถนนคอนกรีต การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

จากบา้นนางเต็ม อมฤทธิ ์- บา้นนางสร้อย งามขนุทด ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ เสริมเหล็ก สะดวกยิง่ขึน้

(ต่อจากโครงการเดิม) คอนกรีต 90 ลบ.ม. ยาว 120 ม.

2 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้าพร้อมบอ่พกั ภายในหมู่บา้น ม .6 เพือ่ลดปญัหาน้้าท่วมขงั รางระบายน้้าตามแนวถนน 400,000 - - - รางระบายน้้า การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

เร่ิมจากศาลตาปู ่- บา้นนายบญุหลาย ปิน่สุวรรณ ในชุมชน กวา้ง 0.30 ม. ยาว 250 ม. ยาว 250 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลึก 0.30 ม.

3 โครงการลงลูกรังผิวจราจรทางเขา้วดัโกรกผักหวาน ม .4 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 6 ม. ยาว 500 ม. 200,000  -  -  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายแยกถนน ค.ส.ล.บา้นโกรกผักหวาน - โรงเรียน และล้าเลียงพชืผลทางการ หนา 0.10 ม. ยาว 500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

บา้นหนองโสน ถงึทางเขา้วดัโกรกผักหวาน เกษตร ปริมาณลูกรัง 300 ลบ.ม.

4 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้าพร้อมบอ่พกัภายในหมู่บา้น ม .9 เพือ่ลดปญัหาน้้าท่วมขงั กวา้ง 0.30 ม. ยาว 200 ม. 300,000 - - - รางระบายน้้า ชุมชนสะอาดน่าอยู่ กองช่าง

(ต่อจากโครงการเดิม) ในชุมชน ลึก 0.30 ม. ยาว 300 ม. ลดปญัหาน้้าท่วมขงั

ในชุมชน

5 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .2 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 6 ม. ยาว 4,000 ม. 600,000 - - - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายนานายอยู ่ธงสันเทียะ - หนองประดู่ และล้าเลียงพชืผลทางการ หนา 0.10 ม. ยาว 4,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

เกษตร ปริมาณลูกรัง 2,400 ลบ.ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

6 โครงการยกระดับถนนพร้อมลงลูกรัง ม .5 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 100,000 - - - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายแยกศาลาหนองขาม - บา้นทามจาน และล้าเลียงพชืผลทาง หนา 0.10 ม. ยาว 1,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

(บริเวณนานายโขน - ไร่นายบญุธรรม) การเกษตร ปริมาณลูกรัง 500 ลบ.ม.

7 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ม .11 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 200 ม. 500,000 - - - ถนนคอนกรีต การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายบา้นนายหร่ี พนัขนุทด และลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ เสริมเหล็ก สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต 120 ลบ.ม. ยาว 200 ม.

8 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .1 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 6 ม.ยาว 1,200 ม. 200,000  -  -  - ถนนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายมิยาซาวา่ จากส่ีแยกหลังลานมัน - ถนนสุรนารายณ์ และล้าเลียงพชืผล ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 1,200 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ทางการเกษตร ปริมาณลูกรัง 720 ลบ.ม.

9 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .1 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,200 ม. 140,000 - - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายแยกคลองโอบ - โกรกหนามกราย พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ยาว 1,200 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาณลูกรัง 720 ลบ.ม.

10 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .1 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,500 ม. 200,000      -  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายต่อจากบา้นกา้นัน - ชลประทาน พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม.  ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาณลูกรัง 900 ลบ.ม.



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

11 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม .1 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 200 ม. - 600,000 - - ถนนคอนกรีต ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายจากหลังลานมัน - อบต.หลังเกา่ ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ เสริมเหล็ก ความสะดวก

คอนกรีต  150 ลบ.ม. ยาว 200 ม. ในการสัญจร

12 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .1 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม. - 300,000 - - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายชลประทาน - บา้นหนองสะแก พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 2,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาณลูกรัง 1,200 ลบ.ม.

13 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .1 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 500 ม.  - 70,000  -  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายปา่โอบ พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาณลูกรัง 300 ลบ.ม.

14 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .1 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 500 ม.  - 50,000 - - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายขา้งลานมัน - โรงน้้าแขง็ และลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.10 ม. ยาว 500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาณลูกรัง 250 ลบ.ม.

15 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .1 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม.  -  - 300,000      - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายกิง่ไผ่ - ชลประทาน พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 2,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาณลูกรัง 1,200 ลบ.ม.



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

16 โครงการวางท่อระบายน้้า ม .1 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร วางท่อระบายน้้า ขนาด  -  - 25,000        - ท่อระบายน้้า การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายขา้งอบต.หลังเกา่ - ชลประทาน ล้าเลียงพชืผลทางการ ขนาด Ø 1.00 X 1.00 ม. จา้นวน 7 ท่อน สะดวกยิง่ขึน้

เกษตร จา้นวน 7 ท่อน

17 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้าพร้อมบอ่พกั ม .1 เพือ่ลดปญัหาน้้าท่วมขงั รางระบายน้้าตามแนวถนน  -  - 100,000      - รางระบายน้้า การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายบา้นกา้นัน - ชลประทาน ในชุมชน กวา้ง 0.30 ม. ยาว 50 ม. ยาว 50 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลึก 0.30 ม.

18 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม .1 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 200 ม.  -  - 600,000      - ถนนคอนกรีต การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายขา้งอบต.เกา่ - หลังลานมัน ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ เสริมเหล็ก สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต  150 ลบ.ม. ยาว 200 ม.

19 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม .1 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 200 ม.  - - - 600,000 ถนนคอนกรีต ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายจากบา้นกา้นัน - แยกชลประทาน ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ เสริมเหล็ก ความสะดวก

คอนกรีต  150 ลบ.ม. ยาว 200 ม. ในการสัญจร

20 โครงกาซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .1 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 10 ยาว 1,000 ม.  -  -  - 200,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายคันคูชลประทาน ล้าเลียงพชืผล หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 1,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ทางการเกษตร ลูกรัง 1,000 ลบ.ม.



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

21 โครงการลงลูกรังผิวจราจร ม .1 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม.  -  -  - 100,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายขา้งลานมัน - ปา่โอบ พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 1,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาณลูกรัง 600 ลบ.ม.

22 โครงการลงลูกรังผิวจราจร ม .1 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 800 ม.  -  -  - 100,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายชลประทาน - โรงงานน้้าตาล พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 800 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาณลูกรัง 480 ลบ.ม.

23 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม .2 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 500 ม. - 100,000 -  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหลังโรงเรียนบา้นหนองลุมพกุ - บา้นนายณรงค์ บางขนุทด พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 250 ลบ.ม.

24 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .2 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 300 ม. - - - 50,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายบา้นนายหลอด หงษข์นุทด - บา้นนายสมพร มาพะลัย พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 300 ม.  สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาณลูกรัง 150 ลบ.ม.

25 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .2 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม.  - 200,000  -  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

บริเวณนานายใบ - ถนนบา้นดงผาสุก พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม.   ยาว 1,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาณลูกรัง 600 ลบ.ม.



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

26 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง ม .2 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 4 ม. ยาว 400 ม.  - 100,000  -  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

บริเวณบา้นนายปฏวิติั  จนัมาลา - บริเวณบา้นนายด้า และล้าเลียงพชืผล ลูกรังหนา 0.10 ม.  ยาว 400 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ยอดปนืใหญ่ ทางการเกษตร ปริมาณลูกรัง 160 ลบ.ม.

27 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .2 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.  - 350,000  -  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายคูเมือง - โสกคร้อ พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ยาว 3,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาณลูกรัง 1,800 ลบ.ม.

28 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ม .2 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 4 ม. ยาว 60 ม.  - 200,000  -  - ถนนคอนกรีต การเดินทางสะดวก กองช่าง

จากบา้นนางเสิง  เฉยขนุทด - บา้นนายด้า ยอดปนืใหญ ่ และลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ เสริมเหล็ก ลดปญัหาฝุ่น

คอนกรีต 60 ลบ.ม. ยาว 60 ม. ในชุมชน

29 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ม .2 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง  4 ม. ยาว 252 ม.  - 600,000  -  - ถนนคอนกรีต การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายบา้นนายลอง บางขนุทด - หลังวดัหนองลุมพกุ พชืผลทางการเกษตร หนา 0.15 ม. ปริมาณ  เสริมเหล็ก สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต 151.20 ลบ.ม. ยาว 252 ม.

30 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง ม .2 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 500 ม.  -  - 120,000  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายจากบา้นนายสมจติ ลอดไวย ์ถงึคูเมือง - โสกคร้อ พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม.  ยาว 500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาณลูกรัง 250 ลบ.ม.



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

31 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .2 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม.  -  - 200,000  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายทางแยกถนนสายสายคูเมือง ถงึโสกคร้อ - หนองกระทุ่ม พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 1,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาณลูกรัง 600 ลบ.ม.

32 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .2 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,500 ม.  -  - 400,000  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายนานายใบ สานอก - นานางเอือ้ พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาณลูกรัง 900 ม.

33 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ม .2 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 4  ม. ยาว 100 ม. -  - 150,000  - ถนนคอนกรีต การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

ถนนจากบา้นนางใหล่ ผายแกว้ ถงึบา้นนายนิตร ด้าขนุทด หนา 0.15 ม. ปริมาณ เสริมเหล็ก สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต 60 ลบ.ม. ยาว 100 ม.

34 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .2 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5  ม. ยาว 200 ม. -  - 50,000  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

จากบา้นนายด้า ยอดปนืใหญ ่ - บา้นนางหนูเอือ้น ลอดไวย ์ และล้าเลียงพชืผลทางการ ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 200 ม. สะดวกยิง่ขึน้

เกษตร ปริมาณลูกรัง 100 ลบ.ม.

35 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ม .2 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 4 ม. ยาว 250 ม.  -  -  - 600,000 ถนน ค.ส.ล. การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายจากบา้นนายสมบรูณ์ หดัจมุพล - หลังวดัหนองลุมพกุ ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ ยาว 250 ม. สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต 150 ลบ.ม.



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

36 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .2 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 4 ม. ยาว 1,200 ม.  -  -  - 100,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายเลียบหว้ยล้าอนิทร์ พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ  ยาว 1,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 480 ลบ.ม.

37 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ม .2 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 4  ม. ยาว 20 ม. - -  - 50,000 ถนน ค.ส.ล. การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายบา้นนางมา  แอสูงเนิน  ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ ยาว 67 ม. สะดวกยิง่ขึน้

(ต่อจากโครงการเดิม) คอนกรีต 12 ลบ.ม.

38 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ม .2 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 4  ม. ยาว 100 ม. - -  - 250,000 ถนน ค.ส.ล. การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายจากบา้นนายวฑูิรย ์สร้อยเปา้ - บา้นนายสมาน สวามิชัย ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ ยาว 100 ม. สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต 60 ลบ.ม.

39 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ม .2 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 4 ม. ยาว 200 ม.  -  -  - 500,000 ถนน ค.ส.ล. การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายจากบา้นนายธงชัย ขาวนวล - บา้นนายเอ ๋เฝ้าหนองดู่ ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ ยาว 200 ม. สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต 120 ลบ.ม.

40 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .2 ประชาชนมีถนนที่ดี ยกร่องกวา้ง 8 ม.  -  -  - 300,000 ถนนลูกรัง การเดินทางสะดวก กองช่าง

จากแยกบา้นดงผาสุก ถงึ ถนนสายคูเมือง - โสกคร้อ สะดวกในการสัญจร และลงลูกรัง กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม. ลดปญัหาฝุ่น

ยาว 2,000 ม. หนา 0.10 ม. ในชุมชน

ปริมาณลูกรัง 1,200 ลบ.ม.



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

41 โครงการวางท่อระบายน้้า  ม .2 เพือ่ลดปญัหาน้้าท่วมขงั ระยะทาง 500 ม.  -  -  - 500,000 มีท่อระบาย ชุมชนสะอาดน่าอยู่ กองช่าง

จากสามแยกหนองลุมพกุ - บา้นโสกรวก ม.7 ในชุมชน น้้าในชุมชน ลดปญัหาน้้าขงั

42 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .3 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 150,000 - - - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายศาลตาปู ่- สายสระส่ีเหล่ียม ต.บา้นกอก ล้าเลียงพชืผลทางการ หนา 0.10 ม. ยาว 1,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

เกษตร ปริมาณลูกรัง 600 ลบ.ม.

43 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .3 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,500 ม. 200,000  -  -  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองผักหวาน ถงึถนนสายหนองโสน - สระส่ีเหล่ียม พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาณลูกรัง 900 ลบ.ม.

44 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .3 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม.ยาว 1,500 ม. 200,000  -  -  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายจากหว้ยล้าอนิทร์ - สวนปา่สุดท้าย พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาณลูกรัง 750 ลบ.ม.

45 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .3  เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม.  200,000  -  -  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองโสน - สระส่ีเหล่ียม พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 2,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 1,000 ลบ.ม.



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

46 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ม .3 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 300 ม.  - 900,000  -  - ถนน ค.ส.ล. การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

คุ้มหนองง้ิว เร่ิมจากบา้นนายเดือน กล้ามสันเทียะ - บา้น ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ ยาว 300 ม. สะดวกยิง่ขึน้

นายบญุมา เขยพดุซา คอนกรีต 225 ลบ.ม.

47 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ม .3 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 300 ม. - 900,000  -  - ถนน ค.ส.ล. การเดินทางสะดวก กองช่าง

คุ้มหนองน้้าขุน่ เร่ิมจากศาลาสามแยก - บา้นนายคล้ึม และลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ  ยาว 300 ม. ลดปญัหาฝุ่น

กล้ามสันเทียะ คอนกรีต 225 ลบ.ม. ในชุมชน

48 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .3 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,200 ม.  - 150,000  -  - ถนนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองน้้าขุน่ - หนองง้ิว พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 1,200 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 720 ลบ.ม.

49 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ม .3 ประชาชนมีถนนที่ดี กวา้ง 4 ม. ยาว 200 ม.  - 500,000  -  - ถนน ค.ส.ล. ประชาชนได้รับ กองช่าง

สะดวกในการสัญจร หนา 0.15 ม. ปริมาณ ยาว 200 ม. ความสะดวก

คอนกรีต 120 ลบ.ม. ในการสัญจร

50 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง ม .3 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 280 ม.  -  - 100,000  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายเลียบหว้ยล้าอนิทร์ เร่ิมจากบา้นนายชัย ชุ่มพะลัย พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 280 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาณลูกรัง 168 ลบ.ม.



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

51 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ม .3 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 150 ม. - - 450,000  - ถนนคอนกรีต การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

บริเวณสวนปา่สุดท้าย บา้นหนองโสน ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ เสริมเหล็ก สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต 112.50 ลบ.ม. ยาว 150 ม.

52 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ม .3 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 150 ม. - - 450,000  - ถนนคอนกรีต การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

ซอยบา้นนายถนอม โฉสูงเนิน - สระคึกฤทธิ ์ ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ เสริมเหล็ก สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต 112.50 ลบ.ม. ยาว 150 ม.

53 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ม .3 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 150 ม. - - 450,000  - ถนนคอนกรีต การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

ซอยบา้นนายค้าเพยีร สีทานวน  - คสล.วงแหวนรอบนอก ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ เสริมเหล็ก สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต 112.50 ลบ.ม. ยาว 150 ม.

54 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .3  ประชาชนมีถนนที่ดี กวา้ง 6 ม. ยาว 400 ม.  -  - 100,000  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองยายใจ ถงึ สายหนองโสน - สระส่ีเหล่ียม ต.บา้นกอก สะดวกในการสัญจร หนา 0.10 ม. ปริมาณลูกรัง ยาว 400 ม. สะดวกยิง่ขึน้

240 ลบ.ม.

55 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .3 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 6 ม.ยาว 1,000 ม. - - - 150,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองยายเสาร์ ช่วงนานายสมบรูณ์  ศรีสิงห ์ถงึถนนสาย และล้าเลียงพชืผล ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 1,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

หนองโสน ม.3 เชื่อมสายสระส่ีเหล่ียม ต .บา้นกอก ทางการเกษตร ปริมาณลูกรัง 600 ลบ.ม.



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

56 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง ม .3 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5  ม. ยาว 287 ม.  -  -  - 70,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายบา้นนายค้ารณ กระตุดเงิน พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 287 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 143.50 ลบ.ม.

57 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .3 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,120 ม.   -  -  - 150,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองน้้าขุน่ - หนองกระทุ่ม ม.2 พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ  ยาว 1,120 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 672 ลบ.ม.

58 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .3 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 6  ม. ยาว 1,200 ม. - - - 150,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายทางเขา้คุ้มหนองน้้าขุน่ เร่ิมจากทางแยกถนนลาดยาง เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 1,200 ม. สะดวกยิง่ขึน้

หนองลุมพกุ - โกรกผักหวาน ถงึคุ้มหนองน้้าขุน่ พชืผลทางการเกษตร ลูกรัง 720 ลบ.ม.

59 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ม .3 ประชาชนมีถนนที่ดี กวา้ง 5 ม. ยาว 287 ม.  -  -  - 850,000 ถนนคอนกรีต การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายรอบหมู่บา้น สะดวกในการสัญจร หนา 0.15 ม. ปริมาณ เสริมเหล็ก สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต 215.25 ลบ.ม. ยาว 287 ม.

60 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .3 ประชาชนมีถนนที่ดี กวา้ง 6 ม. ยาว 7,000 ม.  -  -  - 800,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

จากบา้นหนองโสน - บา้นทามจาน ม.5 สะดวกในการสัญจร หนา 0.10 ม. ปริมาณลูกรัง ยาว 7,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

4,200 ลบ.ม. 



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

61 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .3 ประชาชนมีถนนที่ดี กวา้ง 6 ม. ยาว 1,500 ม.  -  -  - 200,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

ถนนสายเลียบหว้ยล้าอนิทร์ สะดวกในการสัญจร ลูกรังหนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 900 ลบ.ม.

62 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .4  เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 6 ม. ยาว  400 ม. 50,000  -  -  - ถนนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

ซอยบา้นนายทั่ง มีเงิน หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 400 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 240 ลบ.ม.

63 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .4 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 1,200 ม. 120,000  -  -  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายศาลาใหม่ - ดอนหนองไทร และล้าเลียงพชืผล หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 1,200 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ทางการเกษตร ลูกรัง 600 ลบ.ม.

64 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .4 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,500 ม.  - 200,000  -  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายไร่นายแผ่น ถงึ ถนนสีค้ิว - ชัยภมูิ พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาณลูกรัง 900 ลบ.ม.

65 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม .4 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 4 ม. ยาว 500 ม.  - 40,000  -  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

เร่ิมจากศาลาอเนกประสงค์หมู่บา้นหลังใหม่ พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ถงี ไร่นางปรีะประพนัธ ์สิงหค์รอง ลูกรัง 200 ลบ.ม.



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

66 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม .4 ประชาชนมีถนนที่ดี กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.  - 350,000  -  - มีถนนใช้ใน การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายเลียบหว้ยล้าอนิทร์ สะดวกในการสัญจร หนา 0.10 ม. ปริมาณลูกรัง การเกษตร สะดวกยิง่ขึน้

1,800 ลบ.ม.

67 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .4 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 560 ม.  -  - 60,000  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายจากทางแยกบา้นนายโข ่ - ทางแยกบา้นนายทั่ง พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 560 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 280 ลบ.ม.

68 โครงกายกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .4 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 4 ม. ยาว 2,000 ม.  -  - 200,000  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายเลียบหว้ยล้าอนิทร์ - บริเวณนานายเพญ็ พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 2,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

งึมสันเทียะ ม.11 ปริมาณลูกรัง 800 ลบ.ม.

69 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .4 ประชาชนมีถนนที่ดี กวา้ง 5 ม. ยาว 500 ม.  -  - 50,000  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายแยกที่สาธารณะหนองประดู่ ถงึ ไร่นายเชาว ์ อิม่ดี สะดวกในการสัญจร หนา 0.10 ม. ปริมาณลูกรัง ยาว 500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

250 ลบ.ม.

70 โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมบอ่พกัภายในหมู่บา้น ม .4 เพือ่ลดปญัหาน้้าท่วมขงั วางท่อระบายน้้าพร้อม -  - 300,000  - มีท่อระบาย การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

ในชุมชน บอ่พกัยาว 300 ม. น้้าในชุมชน สะดวกยิง่ขึน้



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

71 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟสัท์ติค ม .4 ประชาชนมีถนนที่ดี กวา้ง 5 ม. ยาว 500 ม.  -  - 760,000  - ถนนลาดยาง การสัญจร/ขนส่ง

จากส่ีแยกบา้นโกรกผักหวาน - สามแยกบา้นนายประทวน สะดวกในการสัญจร หนา 0.05 ม. ยาว 500 ม. สะดวกยิง่ขึน้ กองช่าง

ดีขนุทด

72 โครงกายกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .4 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม.  -  -  - 300,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายแยกถนน 201 - ก.ม. 7 พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 2,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาณลูกรัง 1,200 ลบ.ม.

73 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางเขา้วดัโกรกผักหวาน ม .4 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 6 ม. ยาว 500 ม.  -  -  - 60,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายแยกถนน ค.ส.ล.บา้นโกรกผักหวาน - โรงเรียน และล้าเลียงพชืผลทางการ หนา 0.10 ม. ยาว 500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

บา้นหนองโสน ถงึทางเขา้วดัโกรกผักหวาน เกษตร ปริมาณลูกรัง 300 ลบ.ม.

74 โครงการกอ่สร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .4 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม.  -  -  - 200,000 ถนนดิน การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายศาลาหนองขาม - โนนกุม่ และล้าเลียงพชืผลทางการ หนา 0.10 ม. ยาว 2,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

เกษตร ปริมาณลูกรัง 1,000 ลบ.ม.

75 โครงการกอ่สร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .4 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 1,000 ม.  -  -  - 100,000 ถนนดิน การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหน้าลานมัน น .พานิช - โนนกุม่ และล้าเลียงพชืผลทางการ หนา 0.10 ม. ยาว 1,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

เกษตร ปริมาณลูกรัง 1,000 ลบ.ม.



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

76 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .5  เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 120,000  -  -  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายสามแยกบา้นทามจาน - บา้นหนองพง ม.6 พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 1,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 600 ลบ.ม.

77 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .5 ประชาชนมีถนนที่ดี กวา้ง 5 ม. ยาว 500 ม. 60,000 - - - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายไร่นายอนุวฒัน์ - ไร่นายวชิัย ภริมยไ์ทย สะดวกในการสัญจร ลูกรังหนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 250 ลบ.ม.

78 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .5  เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม.ยาว 1,300 ม. - 150,000  -  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายไร่นางทองคูณ สุวรรณราช - ไร่นายประดิษฐ์ พึง่อยู่ พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 1,300 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 780 ลบ.ม.

79 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .5 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 1,000 ม.  - 100,000  -  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายแยกศาลาหนองขาม - บา้นทามจาน และล้าเลียงพชืผลทาง หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 1,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

การเกษตร ลูกรัง 500 ลบ.ม.

80 โครงการกอ่สร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .5 ประชาชนมีถนนที่ดี กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม.  - 150,000 - - ถนนดิน การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายเลียบหว้ยล้าอนิทร์ สะดวกในการสัญจร หนา 0.10 ปริมาณดินถม ยาว 5,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

2,500 ลบ.ม.



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

81 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ม .5 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 300 ม.  -  - 900,000  - ถนนคอนกรีต การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายจากบา้นนายวชิัย ภริมยไ์ทย - บา้นนางภู ่กล้ารอด ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ เสริมเหล็ก สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต 225 ลบ.ม. ยาว 300 ม.

82 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .5 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 6 ม.ยาว 1,500 ม.  -  - 200,000  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

บริเวณนานายสนั่น - ไร่นายประดิษฐ์ พึง่อยู ่ ล้าเลียงพชืผล ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ทางการเกษตร ปริมาณลูกรัง 900 ลบ.ม.

83 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .5 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 4 ม. ยาว 500 ม. -  - 100,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

บริเวณแยกศาลาหนองขาม - ทามจาน ถงึนานายนุย  หาญเวช พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาณลูกรัง 200 ลบ.ม.

84 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .5 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม.ยาว 1,500 ม.  -  -  - 200,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายโนนผักชี - หว้ยล้าอนิทร์ ม.11 พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาณลูกรัง 900 ลบ.ม.

85 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .5 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 1,000 ม.  -  -  - 150,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

บริเวณหน้าบา้นนางกลม - บา้นนายวเิศษ พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 1,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาณลูกรัง 500 ลบ.ม.



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

86 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .5 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม. -  -  - 150,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

บริเวณไร่นายพวน อนิบา้รุง - หว้ยล้าอนิทร์ พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 1,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาณลูกรัง 600 ลบ.ม.

87 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .6  เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 350,000 - - - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองพง - สระส่ีเหล่ียม พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 3,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 1,800 ลบ.ม.

88 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .6 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 4 ม. ยาว 900 ม. 70,000 - - - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองแดง - ศาลตาปูบ่า้น พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 900 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 360 ลบ.ม.

89 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .6 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 500 ม. 80,000 - - - ถนนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายจากไร่นายสรุศักด์ิ จรอาษา  - ไร่นางวลัิย อยูภ่กัดี  พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาณลูกรัง 300 ลบ.ม.

90 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .6 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 6  ม. ยาว 800 ม. 120,000 - - - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายโสกนางหวาน - หนองคอกควาย และล้าเลียงพชืผลทาง ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 800 ม. สะดวกยิง่ขึน้

การเกษตร ปริมาณลูกรัง 480 ลบ.ม.



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

91 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .6 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 1,400 ม.  - 130,000  -  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองคอกควาย - ทุ่งโปร่ง พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 1,400 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 700 ลบ.ม.

92 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .6 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,400 ม. - 200,000  -  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายโสกนางหวาน - ทุ่งโปร่ง พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 1,400 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาณลูกรัง 840 ม.

93 โครงการกอ่สร้างถนนดิน ม .6 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,500 ม.  - 270,000  -  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองแดง - โสกตาปอ้ พชืผลทางการเกษตร หนา 0.50 ม. ปริมาณ ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ดินถม 4,500 ลบ.ม.

94 โครงการกอ่สร้างถนนดิน ม .6 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 800 ม.  - 150,000  -  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองหญา้รังกา - หนองคอกควาย พชืผลทางการเกษตร หนา 0.50 ม. ปริมาณ ยาว 800 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ดินถม 2,400 ลบ.ม.

95 โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง ม .6 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 800 ม.  - 100,000  -  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองแดง - นาน้อย พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 800 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 480 ลบ.ม.



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

96 โครงการกอ่สร้างถนนดิน ม .6 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,600 ม. - 300,000  -  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายโสกนางหวาน - ทุ่งโปร่ง พชืผลทางการเกษตร หนา 0.50 ม. ปริมาณ ยาว 1,600 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ดิน 4,800 ลบ.ม.

97 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .6 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,800 ม. - - 260,000 - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายโสกตาปอ้ - โนนตาไห พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 1,800 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาณลูกรัง 1,080 ลบ.ม.

98 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .6 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 250 ม.  -  - 50,000  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

เร่ิมจากแยกไร่นางบญุตา จรอาษา - ปา่ช้า พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 250 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 125 ลบ.ม.

99 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .6 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 500 ม.  -  - 70,000  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

เร่ิมจากแยกไร่นายแสวง จรอาษา - ไร่นายแหล่ พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

เคนชมพ ู ลูกรัง 250 ลบ.ม.

100 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง ม .6 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 500 ม.  -  - 120,000  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายแยกไร่นางจนัทร์หอม - ไร่ครูแสน พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 250 ลบ.ม.



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

101 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง  ม .6 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 250 ม.  -  - 60,000  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายแยกไร่นายแสวง - ไร่ครูนิคม พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 125 ลบ.ม.

102 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .6 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 1,400 ม.  -  - 130,000  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายส่ีแยกหมู่ที่ 5 - หนองแดง พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 1,400 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง  700  ลบ.ม.

103 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง ม .6 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 300 ม.  -  -  - 80,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายแยกไร่นายละม่อม - ไร่นายจุม้ แกว้โสด พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 300 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 150  ลบ.ม.

104 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง ม .6 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 800 ม.  -  -  - 200,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายสระใหม่ - ไร่สองพีน่้อง พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 800 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 400  ลบ.ม.

105 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง  ม .6 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 400 ม.  -  -  - 100,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายแยกไร่นายสมดี - ไร่นายอภเิดช พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 400 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 200 ลบ.ม.



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

106 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง ม .6 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 500 ม.  -  -  - 120,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายแยกไร่นายแหล่ - ไร่นายด้า พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 250 ลบ.ม.

107 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ม .6 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 4 ม. ยาว 50 ม.  -  -  - 120,000 ถนนคอนกรีต การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหลังบา้นนางจนัทร์หอม ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ เสริมเหล็ก สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต 30 ลบ.ม. ยาว 50 ม.

108 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .6 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 1,500 ม.  -  -  - 180,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายไร่นายบรรจง ชาติชนะ - ไร่นายอาทิตย ์ภริมยภ์กัด์ิ พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 750 ลบ.ม.

109 โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมบอ่พกั เพือ่ลดปญัหาน้้าท่วมขงั วางท่อระยะทาง 200 ม.  - 400,000  -  - ท่อระบายน้้า ชุมชนสะอาด กองช่าง

ถนนภายในหมู่บา้น ม .6 ในชุมชน จา้นวน 2 จดุ ยาว 200 ม. น่าอยู ่ลดปญัหา

จา้นวน 2 จดุ น้้าขงัในชุมชน

110 โครงการกอ่สร้างถนนดิน ม .6 ประชาชนมีถนนที่ดี กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.  -  - 100,000  - ถนนดิน การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองหญา้รังกา - บา้นหนองโสน ม.3 สะดวกในการสัญจร หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 3,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ดินถม 1,800 ลบ.ม.



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

111 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .7 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 100,000 - - - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองพานอ่า้ พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ยาว 1,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาณลูกรัง 60 ลบ.ม.

112 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .7 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 6 ม. ยาว 1,700 ม. 250,000 - - - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายโนนนาดี - หนองหา่ง ล้าเลียงพชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 1,700 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาณลูกรัง 1,020 ลบ.ม.

113 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .7 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 500 ม. 100,000 - - - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายโสกโก เร่ิมจากถนนลาดยางหนองบวัโคก พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ยาว 500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ถงึบา้นหนองลุมพกุ - หว้ยโสกโก ปริมาณลูกรัง 300 ลบ.ม.

114 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง ม .7 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6  ม. ยาว 1,200 ม. 180,000 - - - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายโสกรวก - โนนนาดี พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 1,200 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาณลูกรัง 720 ลบ.ม.

115 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .7 สายหนองพานอ่า้ เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.  - 300,000  -  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

เร่ิมจากหว้ยล้าอนิทร์ - อา่งเกบ็น้้าหนองตะครอง ม .9 พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 3,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 1,500 ลบ.ม.



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

116 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .7 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 6 ม. ยาว 500 ม. - 80,000 - - ถนนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองพานอ่า้ - โสกโก และล้าเลียงพชืผลทางการ ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

เกษตร ปริมาณลูกรัง 300 ลบ.ม.

117 โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมบอ่พกัภายในหมู่บา้น ม .7 เพือ่ลดปญัหาน้้าท่วมขงั วางท่อระบายน้้าพร้อม - 100,000  -  - ท่อระบายน้้าพร้อม ชุมชนสะอาด น่าอยู่ กองช่าง

ในชุมชน บอ่พกัยาว 500 ม.  บอ่พกั ยาว 500 ม. ลดปญัหาน้้าขงั

ในชุมชน

118 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .7 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 6 ม.ยาว 1,500 ม.  - 200,000  -  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองสาคร และล้าเลียงพชืผล ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ทางการเกษตร ปริมาณลูกรัง 900 ลบ.ม.

119 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .7 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม.ยาว 1,700 ม. - - 200,000  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายดอนอดีาว - หนองกระโดน พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว  1,700 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 1,020 ลบ.ม.

120 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง ม .7 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 4 ม. ยาว 3,000 ม.  -  - 600,000  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายเลียบหว้ยล้าอนิทร์ จากนานายพ ูค้าโพธิแ์สง - ยอดโสกรวก พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 3,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 1,200 ลบ.ม.



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

121 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .7 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 1,500 ม.  -  - 200,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองพานอ่า้ พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาณลูกรัง 750 ลบ.ม.

122 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง ม .7 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 4 ม. ยาว 1,500 ม.  -  -  - 300,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายเลียบหว้ยล้าอนิทร์ จากสระอสีานเขยีน - โสกโก พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 600 ลบ.ม.

123 โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมดาดคอนกรีต ม .7 เพือ่ลดปญัหาน้้าท่วมขงั วางท่อพร้อมดาดคอนกรีต  -  -  - 50,000 วางท่อระบายน้้า ลดปญัหาน้้าขงั กองช่าง

สายดอนอดีาว ในพืน้ที่ท้าการเกษตร ขนาด ø 1.00 ม.ยาว 1 ม. พร้อมดาดคอนกรีต ในพืน้ที่การเกษตร

จา้นวน 1 แถว จา้นวน 1 แถว

124 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม .7 ประชาชนมีถนนที่ดี กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม.  - 250,000  -  - มีถนนใช้ใน ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายโนนนาดี - หนองหา่ง สะดวกในการสัญจร หนา 0.10 ปริมาณลูกรัง การเกษตร ความสะดวกในการ

1,200 ลบ.ม. สัญจร

125 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บา้น ม .7 ประชาชนมีถนนที่ดี กวา้ง 4 ม. ยาว 200 ม.  - 500,000  -  - ถนน คสล. ประชาชนได้รับ กองช่าง

สะดวกในการสัญจร หนา 0.15 ม. ปริมาณ ยาว 200 ม. ความสะดวกในการ

คอนกรีต 120 ลบ.ม. สัญจร



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

126 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม .7 ประชาชนมีถนนที่ดี กวา้ง 6 ม. ยาว 6,000 ม.  -  - 700,000  - ถนนลูกรัง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายโสกรวก - โคกสามัคคี สะดวกในการสัญจร หนา 0.10 ม. ปริมาณลูกรัง ยาว 6,000 ม. ความสะดวกในการ

3,600 ลบ.ม. สัญจร

127 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ม .7 ประชาชนมีถนนที่ดี กวา้ง 4 ม. ยาว 350 ม.  -  - 850,000  - ถนนคอนกรีต ประชาชนได้รับ กองช่าง

คุ้มโนนนาดี - บา้นหนองซึก ม.8 สะดวกในการสัญจร หนา 0.15 ม. ปริมาณ เสริมเหล็ก ความสะดวกในการ

คอนกรีต 210 ลบ.ม. ยาว 350 ม. สัญจร

128 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง ม .7 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 7,000 ม.  -  - 850,000  - ถนนลูกรัง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายเลียบหว้ยล้าอนิทร์ จากวดัโสกรวก - ยอดโสกรวก พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณลูกรัง ยาว 7,000 ม. ความสะดวกในการ

3,500 ลบ.ม. สัญจร

129 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .8 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม. 300,000 - - - ถนนลูกรัง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายหนองซึก - ขนัติวไิล และล้าเลียงพชืผลทาง หนา 0.10 ม. ยาว 2,000 ม. ความสะดวก

การเกษตร ปริมาณลูกรัง 1,200 ลบ.ม. ในการสัญจร

130 โครงการยกระดับถนนพร้อมลงลูกรัง ม .8 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 8 ม. ยาว 100 ม. 100,000 - - - ถนนคอนกรีต ประชาชนได้รับ กองช่าง

เร่ิมจากบา้นนายแจง้ - บา้นนางสร้อย และล้าเลียงพชืผลทาง หนา 0.10 ม. ปริมาณ เสริมเหล็ก ความสะดวก

การเกษตร ลูกรัง 80 ลบ.ม. ยาว 100 ม. ในการสัญจร



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

131 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ม .8 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 4 ม. ยาว 200 ม. 480,000 - - - ถนนคอนกรีต ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายหนองซึก - โนนนาดี ถงึบา้นนายทองด้วง - บา้นนายเสริม และล้าเลียงพชืผลทาง หนา 0.15 ม. ปริมาณ เสริมเหล็ก ความสะดวก

การเกษตร คอนกรีต ยาว 200 ม. ในการสัญจร

132 โครงการปรับปรุงพร้อมยกระดับถนนภายในหมู่บา้น ม .8 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม.ยาว 500 ม. 350,000 - - - ถนนคอนกรีต การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

เร่ิมจากหน้าบา้นนายประยรู  หดัจมุพล - บา้นนายโหล และลดปญัหาน้้าท่วมขงั หนา 0.50ม. ปริมาณ เสริมเหล็ก สะดวกยิง่ขึน้

ปิน่มาลัย ในชุมชน ลูกรัง 200 ลบ.ม. ยาว 500 ม.

133 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้าพร้อมบอ่พกั เพือ่ลดปญัหาน้้าท่วมขงั วางท่อระบายน้้าพร้อม - 200,000 - - ท่อระบายน้้า ชุมชนสะอาดน่าอยู่ กองช่าง

ภายในหมู่บา้น ม.8  จา้นวน 4 จดุ  ในชุมชน บอ่พกัยาวจดุละ 500 ม. จา้นวน 3 จดุ ลดปญัหาน้้าท่วมขงั

จดุที่ 1 จากบ้านนายสมโภชน์ ความดี - บ้านนายประยรู  หัดจมุพล  ภายในหมู่บา้น จดุละ 500 ม. ในชุมชน

จดุที่ 2 จากบ้านสัมฤทธิ์ บินสันเทียะ - บ้านนางละม้าย สุขขุนทด  

จดุที่ 3 จากหน้าวดัหนองซึก - บ้านนางสาวละเอียด อมฤทธิ์

จดุที่ 4 จดุศาลาปูอ่่อง - สวนนางสลิด

134 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง ม .8 สายคุ้มขนัติวไิล เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม.ยาว 1,500 ม.  - 360,000  - - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

เร่ิมจากล้าหว้ยล้าอนิทร์ ถงึ ถนนสายคูเมือง - โสกคร้อ และล้าเลียงพชืผลทาง หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

การเกษตร ลูกรัง 750 ลบ.ม.



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

135 โครงการยอกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .8 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 6 ม.ยาว 2,000 ม. - 230,000  -  - ถนนลูกรัง ประชาชนได้รับ กองช่าง

แยกไร่นางไปล่ - ไร่นายแหยม และล้าเลียงพชืผลทาง หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 2,000 ม. ความสะดวก

การเกษตร ลูกรัง 1,200 ลบ.ม. ในการสัญจร

136 โครงการซ่อมแซมท่อลอดถนน ม .8 คันคูสระหลวง เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง ซ่อมแซมท่อขนาด ø1.00 ม.  - 30,000 - - ท่อลอดถนน 2 แถว การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

คุ้มโสกคร้อพฒันา บริเวณนานายคูณ ไม้กระโทก พชืผลทางการเกษตร ยาว 7 ม. จา้นวน 2 แถว ยาว 7 ม.  สะดวกยิง่ขึน้

137 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .8  เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.  -  - 350,000  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองซึก - โคกสามัคคี พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 3,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 1,800 ลบ.ม.

138 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .8 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,500 ม.  -  - 200,000  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองเกตุ - ตะหลุกม่วง พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาณลูกรัง 900 ลบ.ม.

139 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .8 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,700 ม.  -  - 200,000  - ซ่อมแซมถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

คุ้มขนัติวไิล - เต็งเต้ีย พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 1,700 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 1,020 ลบ.ม.



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

140 โครงการกอ่งสร้างถนนลูกรัง ม .8 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม.  -  - 200,000  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหลังศาลตาปูบ่า้น (โกรกหอย) ถงึ ถนนหนองซึก - พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 1,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

โคกสามัคคี ปริมาณลูกรัง 600 ลบ.ม.

141 โครงการกอ่สร้างถนนลงลูกรัง ม .8 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 4 ม. ยาว 300 ม.  - - - 57,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

เร่ิมจากบา้นนายส้าริด หอกขนุทด - ร้ัววดับา้นหนองซึก พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ   ยาว 300 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง  120 ลบ.ม.

142 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .8 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 1,500 ม.  -  -  - 180,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายตะวนัออกบา้น เร่ิมจากบา้นนายเพยีร เหงขนุทด  พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ถงึ ถนนสายคูเมือง - โสกคร้อ ปริมาณลูกรัง 750 ลบ.ม.

143 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .8 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.  -  -  - 360,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

แยกสายหนองซึกโคกสามัคคี เร่ิมจากไร่นายเฉลิม  พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 3,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ถงึทางร่วมสายเต็งเต้ีย - โคกสุวรรณ ปริมาณลูกรัง 1,500 ลบ.ม.

144 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .8  เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 1,500 ม.  -  -  - 145,000 ซ่อมแซมถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายเลียบหว้ยล้าอนิทร์ไปคุ้มขนัติวไิล พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ   ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 750 ลบ.ม.



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

145 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง ม .8 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 430,000  -  -  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายโสกคร้อ - หนองสองหอ้ง พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 3,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 1,800 ลบ.ม.

146 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .8 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม.  - 240,000 - - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายแยกหนองหา่ง - ตะหลุกม่วง และล้าเลียงพชืผลทาง ลูกรังหนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 2,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

การเกษตร ลูกรัง 1,000 ลบ.ม.

147 โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมบอ่พกัภายในหมู่บา้น ม .8 เพือ่ลดปญัหาน้้าท่วมขงั วางท่อระบายน้้าตามถนน  -  - 760,000  - มีท่อระบายน้้า ชุมชนสะอาดน่าอยู่ กองช่าง

ในชุมชน ภายในหมู่บา้น ยาว 700ม. ในชุมชน ลดปญัหาน้้าขงั

148 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ม .8 ประชาชนมีถนนที่ดี กวา้ง 4 ม. ยาว 250 ม.  -  - 600,000  - ถนน คสล. ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายสมยอม สะดวกในการสัญจร หนา 0.15 ม. ปริมาณ ยาว 250 ม. ความสะดวกในการ

คอนกรีต 150 ลบ.ม. สัญจร

149 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .8 ประชาชนมีถนนที่ดี กวา้ง 8 ม. ยาว 4,500 ม.  -  -  - 860,000 ถนนลูกรัง ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณแยกไร่นายถนอม ท้าดี ถงึถนนโคกสุวรรณ - เต็งเต้ีย สะดวกในการสัญจร ลูกรังหนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 4,500 ม. ความสะดวกในการ

ลูกรัง 3,600 ม. สัญจร



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

150 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ม .8 ประชาชนมีถนนที่ดี กวา้ง 4 ม. ยาว 150 ม.  - 200,000       -  - ถนนลูกรัง ประชาชนได้รับ กองช่าง

คุ้มขนัติวไิล จากบา้นนายขนัติ - หว้ยล้าอนิทร์ สะดวกในการสัญจร หนา 0.15 ม. ปริมาณ ยาว ความสะดวกในการ

คอนกรีต 90 ลบ.ม. สัญจร

151 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .9 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 2,500 ม. 300,000 - - - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหลังวดัโคกสามัคคี ถงึสายหนองซึก - โคกสามัคคี พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ยาว สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาณลูกรัง 1,500 ม.

152 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง ม .9 ต่อจากถนนลาดยางของ เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 500 ม. - - - 700,000 ถนนลาดยาง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

เทศบาลต้าบลหนองบวัโคก - ส่ีแยกบา้นนายสมศักด์ิ หนา 0.05 ม. ยาว สะดวกยิง่ขึน้

สร้อยสูงเนิน

153 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม . 9 เร่ิมจากถนนลาดยางของ เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม. - 200,000 - - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

เทศบาลต้าบลหนองบวัโคก ซอย 12 - บา้นโสกรวก ม.7 และล้าเลียงพชืผลทางการ หนา 0.10 ม. ยาว 2,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

เกษตร ปริมาณลูกรัง 1,000 ลบ.ม.

154 โครงการกอ่สร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง ม .9 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม.  - 300,000 - - ถนนลูกรัง ประชาชนได้รับ กองช่าง

สายแยกอา่งเกบ็น้้าหนองตะครอง - ที่ดินนางล้าจวน และล้าเลียงพชืผลทาง หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 1000 ม. ความสะดวก

เอีย่มศรีวงษา การเกษตร ลูกรัง 600 ลบ.ม. ในการสัญจร



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

155 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .9 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6  ม.ยาว 1,200 ม. - 200,000 - - ถนนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายแยกจากถนนสายหลักสอ งถงึแยกถนนลาดยาง พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 1,200 ม. สะดวกยิง่ขึน้

หนองบวัโคก - หนองลุมพกุ ลูกรัง 720 ลบ.ม.

156 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .9 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม. - - 300,000 - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายทางเขา้อา่งเกบ็น้้าหนองตะครอง - บา้นโสกรวก ม.7 และล้าเลียงพชืผลทางการ หนา 0.10 ม. ปริมาณ  ยาว 3,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

เกษตร ลูกรัง 1,800 ลบ.ม.

157 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง เพือ่สะดวกต่อการสัญจร ซ่อมแซมจดุที่ช้ารุด  -  - 100,000  - ซ่อมแซมถนน การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

ภายในต้าบลหนองบวัโคก จาก ม .9 - ม.2 ระหวา่งหมู่บา้น  จดุที่ช้ารุด สะดวกยิง่ขึน้

158 โครงการกอ่สร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง ม .9 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 3 ม. ยาว 500 ม.  -  -  - 100,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายตรงขา้มโรงเรียนโคกสามัคคี พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ยาว 500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาณลูกรัง 150 ลบ.ม.

159 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .9 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 1,500 ม.  - 200,000  -  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายตรงขา้มบา้นหนองกระโดน ถงึ ถนนโสกรวก - โคกสามัคคี พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาณลูกรัง 750 ลบ.ม.



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

160 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมไหล่ทาง เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้งขา้งละ 1 เมตร  -  - 300,000  - มีถนน การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

จากถนนชัยภมูิ - สีค้ิว ถงึสนามกฬีา ม .9 พชืผลทางการเกษตร 2 ขา้งถนน ยาว 300 ม. ได้มาตรฐาน สะดวกยิง่ขึน้

161 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .9 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 1,500 ม. - - - 150,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายตรงขา้มบา้นหนองกระโดน ถงึ ถนนโสกรวก - โคกสามัคคี พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาณลูกรัง 750 ลบ.ม.

162 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากศาลาอเนกประสงค์ ม .10 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 150,000  -  -  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายนานายสฤษด์ิ แขขนุทด ถงึ ไร่นางอึง่ เณรทอง - พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ  ยาว 1,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ไร่นายสวาท เณรทอง ลูกรัง 600 ลบ.ม.

163 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้าพร้อมบอ่พกัภายในหมู่บา้น เพือ่ลดปญัหาน้้าท่วมขงั รางระบายน้้าตามแนวถนน 200,000  -  -  - รางระบายน้้า การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

ม.10 ภายในคุ้มหนองนา ในชุมชน กวา้ง 0.30 ม.ยาว 80 ม. ยาว 80 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลึก 0.30 ม.

164 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ติคคอนกรีต ประชาชนมีถนนที่ดี กวา้ง 5 ม. ยาว 500 ม. 800,000  -  -  - มีถนนได้ ประชาชนได้รับ กองช่าง

บริเวณบา้นนางน้อย  โฉสูงเนิน - โรงสี SML ม.10 สะดวกในการสัญจร หนา 0.05 ม. มาตรฐาน ความสะดวก

ในการสัญจร



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

165 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง ม .10 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,500 ม. - 450,000 - - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายจากบา้นนายสืบ - วดัใหม่หนองโสน ม .11 พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 900 ลบ.ม.

166 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว1,800 ม.   - 200,000  -  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

ถนนสายรอบหมู่บา้น ม .10 พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 1,800 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาณลูกรัง 900 ลบ.ม.

167 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟสัท์ติค ม .10 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 4 ม. ยาว 250 ม.  - 300,000  -  - ถนนดิน การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

จากบา้นนายสวาท  เณรทอง - บา้นนายคนัง  จานนอก พชืผลทางการเกษตร หนา 0.05 ม. ยาว 500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

168 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 4  ม. ยาว 1,800 ม.  -  - 150,000  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

จากคูหว้ยล้าอนิทร์ ม .10 - ม.3 พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 1,800 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 720 ลบ.ม.

169 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .10 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 1,200 ม.  -  - 150,000  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

ถนนจากทางแยกบา้นนายสนั่น โฉสูงเนิน - ไร่นางกา้ไร พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 1,200 ม. สะดวกยิง่ขึน้

แสงฤทธิ ์ ปริมาณลูกรัง 600 ลบ.ม.



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

170 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง ม .10  เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 5 ม. ยาว 500 ม.  -  - 120,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

ซอยหน้าบา้นนายจรีะศักด์ิ - ไร่นายคนัง จานนอก พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 250 ลบ.ม.

171 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ม .10 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 4 ม. ยาว 200 ม.  -  -  - 480,000 ถนนคอนกรีต การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

เร่ิมจากศาลากลางบา้น - บา้นนายถนอม ภมูิโคกรักษ์ ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ เสริมเหล็ก สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต 120 ลบ.ม. ยาว 200 ม.

172 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .10 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 6 ม. ยาว 823 ม.  -  -  - 120,000 ถนนลูกรัง ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนสายจากทางแยกบา้นนายสนั่น โฉสูงเนิน - ไร่นายสาม และล้าเลียงพชืผลทาง ลูกรังหนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 823 ม. ความสะดวก

  การเกษตร ลูกรัง 493.80 ลบ.ม. ในการสัญจร

173 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง ม .10  เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 500 ม.  -  -  - 100,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

จากไร่นายค้าแปรง - ไร่นายบญุธรรม พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ดินถม 300 ลบ.ม.

174 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ม .11 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 4 ม. ยาว 150 ม. 360,000 - - - ถนนคอนกรีต การเดินทางสะดวก กองช่าง

สายบา้นนางสากล ติสันเทียะ ถงึถนนลาดยาง และลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ เสริมเหล็ก ลดปญัหาฝุ่น

สายหว้ยดอนยาว - หนองตะไก้ คอนกรีต 90 ลบ.ม. ยาว 150 ม. ในชุมชน



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

175 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ม .11 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 250 ม. 750,000 - - - ถนนคอนกรีต การเดินทางสะดวก กองช่าง

สายหนองตาเซ่ียน - บา้นนายบญุมา ครองการ และลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ เสริมเหล็ก ลดปญัหาฝุ่น

คอนกรีต 187.50 ลบ.ม. ยาว 250 ม. ในชุมชน

176 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ม .11 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 4 ม. ยาว 250 ม. 600,000 - - - ถนนคอนกรีต การเดินทางสะดวก กองช่าง

สายบา้นนายสนอง โฉสูงเนิน - วดัใหม่หนองโสน และลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ เสริมเหล็ก ลดปญัหาฝุ่น

คอนกรีต 150 ลบ.ม. ยาว 250 ม. ในชุมชน

177 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ม .11 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 5 ม. ยาว 200 ม. 200,000 - - - ถนนคอนกรีต การเดินทางสะดวก กองช่าง

สายจากทางแยกโรงเรียนบา้นหนองโสน - บา้นนายณรงค์ และลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ เสริมเหล็ก ลดปญัหาฝุ่น

ภูป่ระกจิ (ต่อจากโครงการเดิม) คอนกรีต 150 ลบ.ม. ยาว 200 ม. ในชุมชน

178 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .11 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 800 ม. - 100,000 - - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองประดู่  - นานายแอว๋ รักชัย พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ปริมาณ               ยาว 1,600 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 480 ลบ.ม.

179 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .11 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,500 ม.  - 200,000 - - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายจากโรงงานเยบ็ผ้า - นานายถวลิ บญุเกดิ พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาณลูกรัง 900 ลบ.ม.



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

180 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .11 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม.  - 250,000  -  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายโรงงานเยบ็ผ้า - โรงเรียนบา้นหนองโสน พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 2,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 1,200 ลบ.ม.

181 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้าถนนภายในหมู่บา้น ม .11 เพือ่ลดปญัหาน้้าท่วมขงั กวา้ง 0.30 ม. ยาว 300 ม.  - 480,000  -  - รางระบายน้้า ชุมชนสะอาดน่าอยู่ กองช่าง

บริเวณบา้นนายเจอื เจริญดี - บา้นหนองตะไก ้ม.10 ในชุมชน ลึก 0.30 ม. ในชุมชน ลดปญัหาน้้าขงั

(ต่อจากโครงการเดิม) ในชุมชน

182 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .11 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 6 ม. ยาว 1,500 ม.  - 200,000  -  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายเลียบหว้ยโกรกลึก - กม. 2 และล้าเลียงพชืผลทางการ หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

เกษตร ลูกรัง 900 ลบ.ม.

183 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .11 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม.  - 150,000  -  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหนองตาลเซ่ียน - นานายเพญ็ งึมสันเทียะ พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ  ยาว 1,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 600 ลบ.ม.

184 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .11 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,200 ม.  - 200,000  -  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายเลียบหว้ยล้าอนิทร์ บริเวณนานายเพญ็ งึมสันเทียะ - นา พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 1,200 ม. สะดวกยิง่ขึน้

นายยงค์ โฉมสันเทียะ ม .4 ปริมาณลูกรัง 720 ลบ.ม.



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

185 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .11 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 4 ม. ยาว 500 ม.  - 50,000  -  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

ถนนสายหนองโสน - ทามจาน บริเวณนานายพวน อนิบา้รุง - พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

หว้ยล้าอนิทร์ ปริมาณลูกรัง 200 ลบ.ม.

186 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .11 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 8 ม. ยาว 1,200 ม.  -  - 200,000  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายสามแยกหนองประดู่ ถงึถนนชัยภมูิ - สีค้ิว พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 2,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 960 ลบ.ม.

187 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม .11 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม.  -  - 300,000  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สาย กม.2 - สามแยกหนองประดู่ พชืผลทางการเกษตร หนา 0.10 ม. ปริมาณ ยาว 2,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 1,200 ลบ.ม.

188 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ม .11 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 4 ม. ยาว 100 ม.  -  - 250,000  - ถนนคอนกรีต การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายจากบา้นศิริชัย ตุ้มสูงเนิน - บา้นนายพล โสนนอก ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ เสริมเหล็ก สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต  60 ลบ.ม. ยาว 150 ม.

189 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .11 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 4 ม. ยาว 1,500 ม.  -  - 150,000  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายรอบร้ัวโรงเรียนบา้นหนองโสน พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 1,500 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาณลูกรัง 600 ลบ.ม.



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

190 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง ม .11 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 3 ม. ยาว 500 ม.  -  - 80,000  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายหลังโรงงานเยบ็ผ้า - ไร่นายส้ารอง พนัขนุทด พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 1,800 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาณลูกรัง 150 ลบ.ม.

191 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .11 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 4 ม. ยาว 2,000 ม.  -  - 200,000  - ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

ถนนสายจากไร่นายสมพร มีเพยีร ถงึถนนส้ีคิว - ชัยภมูิ พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ยาว 2,000 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ปริมาณลูกรัง 800 ลบ.ม.

192 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ม .11 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 3 ม. ยาว 100 ม.  -  - 200,000  - ถนนคอนกรีต การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

ซอยบา้นนางแหม่ม สงค์สุวรรณ ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ เสริมเหล็ก สะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต  45 ลบ.ม. ยาว 150 ม.

193 โครงกากอ่สร้างรางระบายน้้าพร้อมบอ่พกัภายในหมู่บา้น ม .11 เพือ่ลดปญัหาน้้าท่วมขงั กวา้ง 3 ม. ยาว 150 ม. - - 250,000  - ท่อระบายน้้า ชุมชนสะอาดน่าอยู่ กองช่าง

คุ้มฟากหว้ย (ต่อจากโครงการเดิม) ในชุมชน ลึก 3 เมตร ยาว 150 ม. ลดปญัหาน้้าขงั

ในชุมชน

194 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ม .11 ประชาชนมีถนนที่ดี กวา้ง 5 ม. ยาว 200 ม.  -  - 600,000  - ถนน คสล. ประชาชนได้รับ กองช่าง

จากแยกปา้ยทางเขา้วดั - ประตูวดัใหม่หนองโสน  สะดวกในการสัญจร หนา 0.15 ม. ปริมาณ ยาว 820 ม. ความสะดวกในการ

คอนกรีต 150 ลบ.ม. สัญจร



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

195 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ม .11 ประชาชนมีถนนที่ดี กวา้ง 6 ม. ยาว 600 ม.  -  -  - 550,000 ถนนลาดยาง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

จากบา้นนายเจอื เจริญดี - บา้นหนองตะไก ้ม.10 สะดวกในการสัญจร หนา 0.05 ม. ยาว 600 ม. สะดวกยิง่ขึน้

196 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ม .11 เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 4 ม. ยาว 200 ม.  -  -  - 500,000 ถนนคอนกรีต การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

โดยยกระดับเร่ิมจากสามแยกบา้นนายต๋อย ดีขนุทด - บา้นนาย ลดปญัหาฝุ่นละออง หนา 0.15 ม. ปริมาณ เสริมเหล็ก สะดวกยิง่ขึน้

ทองสุข พชิัยกลุ คอนกรีต 120 ลบ.ม. ยาว 200 ม.

197 โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมบอ่พกัภายในหมู่บา้น ม .11 เพือ่ลดปญัหาน้้าท่วมขงั วางท่อระบายน้้าพร้อม - -  - 500,000 ท่อระบายพร้อม ชุมชนสะอาดน่าอยู่ กองช่าง

ในชุมชน บอ่พกัยาว 500 ม.  บอ่พกั ยาว 500 ม. ลดปญัหาน้้าขงั

ในชุมชน

198 โครงการยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร ม .11 เพือ่สะดวกต่อการล้าเลียง กวา้ง 6 ม. ยาว 1,850 ม. - - - 300,000 ถนนลูกรัง การสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

สายขา้งโรงงานเยบ็ผ้า - ไร่นายวชิัย ประภรกรแกว้รัตน์ พชืผลทางการเกษตร ลูกรังหนา 0.10 ม. ปริมาณ               ยาว 1,850 ม. สะดวกยิง่ขึน้

ลูกรัง 1,110 ลบ.ม.

199 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบา้นนางสากล ติสันเทียะ เพือ่สะดวกต่อการสัญจร กวา้ง 4 ม. ยาว 150 ม. - - - 50,000 ถนนลูกรัง การเดินทางสะดวก กองช่าง

ถงึถนนลาดยางสายหว้ยดอนยาว - หนองตะไก้ หนา 0.10 ม. ยาว 150 ม. ในการสัญจร

ปริมาณลูกรัง 60 ลบ.ม.



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

200 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตภายใน อบต . เพือ่ใช้เปน็เส้นทางใหก้บั กวา้ง 6 ม. ยาว 600 ม. 100,000 - - - ถนนคอนกรีต เพือ่การสัญจร/ กองช่าง

และวางท่อระบายน้้าพร้อมบอ่พกั ผู้มาติดต่อราชการ หนา 0.15 ม. ปริมาณ ยาว 600 ม. ขนส่งสะดวกยิง่ขึน้

คอนกรีต  540 ลบ.ม.

201 โครงการกอ่สร้างปา้ยจราจรแนะน้าหมู่บา้น เพือ่เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ กอ่สร้างปา้ยจราจรแนะน้า 50,000 50,000 50,000 50,000 จา้นวนปา้ยจราจร มีปา้ยจราจรแนะน้า กองช่าง

และปา้ยประชาสัมพนัธ์ ที่ต้ังหน่วยงานราชการ/ ตามที่ อบต.กา้หนด ปา้ยประชาสัมพนัธ์ หมู่บา้นและปา้ย

หมู่บา้น ประสัมพนัธ์

202 โครงการติดต้ังกระจกจราจร ในบริเวณจดุเส่ียงในพืน้ที่ เพือ่ลดอบุติัเหตุจราจร ติดต้ังกระจกจราจร 25,000 25,000 25,000 25,000 ติดต้ังกระจกจราจร ลดอบุติัเหตุจราจร กองช่าง

อบต.หนองบวัโคก ในหมู่บา้น ในบริเวณจดุเส่ียง ภายในเขต อบต. ในพืน้ที่

203 โครงการกอ่สร้างปา้ยจราจร ปา้ยเตือน และปา้ยหมู่บา้น เพือ่ประชาสัมพนัธเ์ส้นทาง กอ่สร้างปา้ยจราจรและ 50,000 50,000 50,000 50,000 กอ่สร้างปา้ยจราจร สามารถลดอบุติัเหตุ กองช่าง

และลดอบุติัจราจร ปา้ยหมู่บา้นและปา้ยอืน่ๆ ภายในเขต อบต. จราจรและปา้ย

บอกทาง

204 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณจดุเส่ียง เพือ่ลดอบุติัเหตุจราจร ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ 50,000 50,000 50,000 50,000 สัญญาณไฟกระพริบ ลดอบุติัเหตุจราจร กองช่าง

ในพืน้ที่ อบต.หนองบวัโคก ในหมู่บา้น บริเวณจดุเส่ียง ในเขตพืน้ที่ อบต. ในพืน้ที่

รวม 204 โครงการ - - 10,685,000 13,905,000 15,890,000 13,557,000 - - -



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.2 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างระบบประปาแบบหอถงัสูง  ประชาชนมีน้้าใช้ กอ่สร้างประปาแบบหอถงัสูง 500,000 - - - กอ่สร้างระบบประปา ประชาชนมีน้้าใช้อยา่ง กองช่าง

ขนาด 10 ลบ.ม. ม.10 อยา่งเพยีงพอ พร้อมอปุกรณ์ พร้องวางท่อ เพยีงพอ

2 โครงการขยายเขตประปาหมู่บา้น ม .3 ประชาชนมีน้้าใช้ ขนาดท่อ 3 นิ้ว - 300,000 - - ขยายเขตประปา ประชาชนมีน้้าใช้อยา่ง กองช่าง

จากคุ้มหนองน้้าขุน่ - คุ้มหนองโสน อยา่งเพยีงพอ เพยีงพอ

3 โครงการกอ่สร้างระบบประปาแบบหอถงัสูง ประชาชนมีน้้าใช้ กอ่สร้างประปาแบบหอถงัสูง - 500,000 - - กอ่สร้างระบบประปา ประชาชนมีน้้าใช้อยา่ง กองช่าง

ขนาด 10 ลบ.ม. ม.7 อยา่งเพยีงพอ พร้อมอปุกรณ์ พร้องวางท่อ เพยีงพอ

4 โครงการกอ่สร้างระบบประปาแบบหอถงัสูง ม .8 ประชาชนมีน้้าใช้ กอ่สร้างประปาแบบหอถงัสูง - 400,000 400,000 - กอ่สร้างระบบประปา ประชาชนมีน้้าใช้อยา่ง กองช่าง

ภายในหมู่บา้นและคุ้มขนัติวไิล อยา่งเพยีงพอ พร้อมอปุกรณ์และวางท่อ พร้องวางท่อ เพยีงพอ

จา้นวน 2 แหง่

5 โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้้าประปา เพือ่ใหร้าษฎรมีน้้า ติดต้ังเคร่ืองกรองน้้าประปา  -  -  - 200,000 ติดต้ังเคร่ืองกรอง ประชาชนได้มีน้้า กองช่าง

ประจา้หมู่บา้น ม.6 ประปาที่มีคุณภาพ จา้นวน 1 จดุ ประปาที่ได้มาตรฐาน

6 โครงการกอ่สร้างระบบกรองน้้าประปาบาดาล เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้า กอ่สร้างระบบกรองน้้าผลิตน้้า  - - - 200,000 กอ่สร้างระบบประปา ประชาชนได้ใช้น้้า กองช่าง

คุ้มหนองตะไกแ้ละคุ้มหนองนา ม .10 ประปาที่มีคุณภาพ ประปาที่ได้มาตรฐาน ม.10 ประปาที่มีคุณภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.2 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

7 โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้้าประปา เพือ่ใหร้าษฎรมีน้้า ติดต้ังเคร่ืองกรองน้้าประปา  -  -  - 100,000 ติดต้ังเคร่ืองกรองน้้า ประชาชนได้มีน้้า กองช่าง

ประจา้หมู่บา้น ม.11 ประปาที่มีคุณภาพ จา้นวน 1 จดุ ประปา ประปาที่ได้มาตรฐาน

8 โครงการกอ่สร้างถงัจา่ยน้้าประปาเพิม่เติม ม .11 เพือ่ใหร้าษฎรมีน้้า กอ่สร้างถงัจา่ยน้้าประปา  -  - 400,000  - กอ่สร้างถงัจา่ยน้้าประปา ประชาชนได้มีน้้า กองช่าง

คุ้มโกรกมะนาว ประปาที่มีคุณภาพ จา้นวน 1 จดุ เพิม่เติม ประปาที่ได้มาตรฐาน

9 โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องสวา่งสาธารณะ เพือ่ใหม้ีไฟฟา้แสงสวา่ง ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 150,000 150,000 150,000 150,000 ขยายไฟฟา้ส่องสวา่ง ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ภายในหมู่บา้น ม.1 - ม.11 ในถนนสาธารณะทุกจดุ ม.1-11 ม.1-11 ปลอดภยัในการสัญจร

10 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ใช้อยา่ง ขยายเขตไฟฟา้ 50,000 50,000 50,000 50,000 ขยายไฟฟา้แรงต้่า ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ กองช่าง

เขา้หมู่บา้นที่ยงัไม่มีไฟฟา้ใช้ ม .1 - ม.11 เพยีงพอและทั่วถงึ ครบทุกครัวเรือน ม.1-11 ครบทุกครัวเรือน

11 โครงการซ่อมแซมไฟฟา้สาธารณะ เพือ่ใหม้ีไฟฟา้แสงสวา่ง จดัซ้ือและจา้งเหมาซ่อมแซม 70,000 70,000 70,000 70,000 ซ่อมแซมไฟฟา้ ไฟฟา้สาธารณะได้รับ กองช่าง

ภายในหมู่บา้น ม.1 - ม.11 ในถนนสาธารณะทุกจดุ ไฟฟา้สาธารณะที่ช้ารุด สาธารณะ ม.1 -11 การซ่อมแซม

จา้นวน 11 หมู่บา้น

12 สนับสนุนการด้าเนินงานโครงการไฟฟา้ เพือ่ใหป้ระชาชนที่อยู่ ตรวจสอบสภาพการใช้งาน 20,000 20,000 20,000 20,000 สนับสนุนไฟฟา้ ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ กองช่าง

พลังงานแสงอาทิตย์ หา่งไกลมีไฟฟา้ใช้ ส้ารวจความต้องการใช้งาน พลังงานแสงอาทิตย์ ครบทุกครัวเรือน



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.2 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าประปา ซ่อมแซมระบบประปาที่ช้ารุด 50,000 50,000 50,000 50,000 ซ่อมแซมระบบ ประชาชนได้ใช้น้้า กองช่าง

หมู่บา้น ม.1 - ม.11 ที่สะอาดไวใ้ช้อยา่งเพยีงพอ ประปา ม.1-11 ประปาที่มีคุณภาพ

14 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้้าประปาหมู่บา้น เพือ่ตรวจหาสารปนเปือ้น เพือ่ประปามีคุณภาพ 5,000 5,000 5,000 5,000 ตรวจหาสาร ประชาชนมีน้้าประปา กองช่าง

ในน้้า ได้มาตรฐาน ปนเปือ้น ที่สะอาดและมีคุณภาพ

รวม 14 โครงการ - - 845,000 1,545,000 1,145,000 845,000 - - -



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.3 แผนงาน การเกษตร
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างท่อดาดคอนกรีต ม .7 เพือ่จดัหาแหล่งน้้า กอ่สร้างท่อดาด 150,000  -  -  - สามารถเกบ็กกัน้้า เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

บริเวณขา้งสระหลวง ใช้ในการเกษตร จา้นวน 1 ช่อง ใช้ในการเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

2 โครงการกอ่สร้างบล็อกคอนเวร์ิส ม .3 เพือ่จดัหาแหล่งน้้า กวา้ง 1 ม. ยาว 8 ม. 250,000      250,000      250,000     250,000      มีแหล่งเกบ็กกั เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

คุ้มหนองน้้าขุน่ จา้นวน 4 จดุ ใช้ในการเกษตร สูง 1.80 ม. น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

3 โครงการกอ่สร้างบล็อกคอนเวร์ิสขา้มหว้ยล้าอนิทร์ ม .10 เพือ่จดัหาแหล่งน้้า กวา้ง 1 ม. สูง 2.40 ม. 300,000       -  -  - มีแหล่งเกบ็กกั เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

ใช้ในการเกษตร ยาว 5 ม. จา้นวน 2 ช่อง น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

4 โครงการซ่อมแซมฝายดินหว้ยล้าอนิทร์ ม .2 เพือ่จดัหาแหล่งน้้า กวา้ง 4 ม. ยาว 20 ม.  - 200,000  - สามารถเกบ็กกัน้้า เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

บริเวณนานายสัญจร  ไกรจตุัรัส ใช้ในการเกษตร สูง 3 ม. ใช้ในการเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

5 โครงการกอ่สร้างฝายน้้าล้นหว้ยล้าอนิทร์ ม .3 จา้นวน 2 จดุ เพือ่จดัหาแหล่งน้้า กวา้ง 4 ม. ยาว 25 ม.  - 600,000  -  - สามารถเกบ็กกัน้้า เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

จดุที่ 1  บริเวณนานางกา้ไร แสงฤทธิ์ ใช้ในการเกษตร สูง 2 ม. ใช้ในการเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

จดุที่ 2  บริเวณนานายประเสริฐ  ศรีสิงห์

6 โครงการกอ่สร้างดาดคอนกรีต ม .3 เพือ่จดัหาแหล่งน้้า กวา้ง 4 ม. ยาว 25 ม.  - 250,000  - สามารถเกบ็กกัน้้า เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

ช่วงนานายสมภมูิ โฉสูงเนิน ใช้ในการเกษตร สูง 3 ม. ใช้ในการเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

7 โครงการกอ่สร้างฝายน้้าล้น ม .3 เพือ่จดัหาแหล่งน้้า กวา้ง 4 ม. ยาว 25 ม.  - 600,000 600,000 สามารถเกบ็กกัน้้า เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

บริเวณนานางค้าปุน่ โปรยขนุทด ใช้ในการเกษตร สูง 2 ม. ใช้ในการเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.3 แผนงาน การเกษตร
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

8 โครงการกอ่สร้างดาดคอนกรีต ม .3 เพือ่จดัระบบส่งน้้า กวา้ง 4 ม. ยาว 25 ม.  -  - 250,000 สามารถเกบ็กกัน้้า เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

ช่วงนานายสมศักด์ิ สังขสู์งเนิน เพือ่การเกษตร สูง 3 ม. ใช้ในการเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

9 โครงการกอ่สร้างบล็อกคอนเวร์ิส ม .3 เพือ่ปอ้งกนัน้้า กอ่สร้างท่อเหล่ียม  - 150,000  - ปอ้งกนัน้้ากดั สามารถสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

บริเวณถนนหนองง้ิว - หนองน้้าขุน่ กดัเซาะถนน จา้นวน 1 ช่อง    เซาะถนน ในล้าลียงผลผลิต ส้านักงานปลัด

เพือ่การเกษตร ขนาด 1.50 X 1.50 ม.

10 โครงการกอ่สร้างท่อส่งน้้า ม .4 เพือ่จดัหาแหล่งน้้า กอ่สร้างท่อส่งน้้า  - 200,000  -  - มีแหล่งเกบ็กกั เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

จากฝายน้้าล้น - นานายสุข  ภูป่ระกจิ ใช้ในการเกษตร ขนาดท่อ 0.80 ม.  น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

ยาว 300 ม.

11 โครงการกอ่สร้างฝายน้้าล้น แบบ มข .2527 ม.5  เพือ่จดัหาแหล่งน้้า กวา้ง 5 ม. ยาว 25 ม.   - 700,000  -  - มีแหล่งเกบ็กกั เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

บริเวณนานายปชัฌา ชาติชนะ ใช้ในการเกษตร สันฝายลึก 4 ม. น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

12 โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ืยม ม .5 เพือ่ปอ้งกนัน้้า กอ่สร้างท่อลอดเหล่ืยม  - 150,000 -  - ปอ้งกนัน้้ากดั สามารถสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

บริเวณนานายอนุวฒัน์  ภริมยไ์ทย กดัเซาะถนน 1 ช่อง ขนาด 1.5  x 1.5 ม. เซาะถนน ในล้าลียงผลผลิต ส้านักงานปลัด

เพือ่การเกษตร

13 โครงการวางท่อลอดหว้ยล้าอนิทร์ ม .5 เพือ่ลดปญัหาน้้าท่วม วางท่อลอดหว้ยล้าอนิทร์  - 30,000 -  - ท่อลอดหว้ย ลดปญัหาน้้าขงัในพืน้ที่ กองช่าง

บริเวณนานางแสง บรรเทากลุ ขงัพืน้ที่ท้าการเกษตร ขนาด ø 1.00 ม. ยาว 7 ม. จา้นวน 2 แถว การเกษตร ส้านักงานปลัด

จา้นวน 2 แถว



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.3 แผนงาน การเกษตร
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

14 โครงการกอ่สร้างฝายน้้าล้น แบบ มข .2527 ม.5  เพือ่จดัหาแหล่งน้้า กวา้ง 25 ม.   -  - 700,000  - มีแหล่งเกบ็กกั เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

บริเวณนานางค้าแพง  ศรีนรา ใช้ในการเกษตร สันฝายลึก 4 ม. น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

15 โครงการขดุลอกคลองทุ่งโปร่ง ม .5 เพือ่จดัหาแหล่งน้้า กวา้ง 20 ม. ยาว 700 ม.  -  - 250,000  - สามารถเกบ็กกัน้้า เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

ระหวา่งหนองหลุมปนู - หว้ยล้าอนิทร์ ใช้ในการเกษตร ลึก 3 ม. ใช้ในการเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

16 โครงการกอ่สร้างท่อดาดคอนกรีต ม .5 เพือ่ปอ้งกนัน้้า กอ่สร้างท่อดาด - - 150,000  - ปอ้งกนัน้้ากดั สามารถสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

บริเวณนานางหล้า กดัเซาะถนน จา้นวน 1 ช่อง เซาะถนน ในล้าลียงผลผลิต ส้านักงานปลัด

เพือ่การเกษตร

17 โครงการกอ่สร้างบล็อกคอนเวร์ิส ม .5 เพือ่ปอ้งกนัน้้า กอ่สร้างท่อเหล่ียม  -  -  - 150,000 ปอ้งกนัน้้ากดั สามารถสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

กดัเซาะถนน จา้นวน 1 ช่อง    เซาะถนน ในล้าลียงผลผลิต ส้านักงานปลัด

เพือ่การเกษตร ขนาด 1.50 X 1.50 ม.

18 โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม ม .5 เพือ่จดัระบบส่งน้้า ขนาด 1.50 X 1.50 ม.  -  -  - 250,000 สามารถเกบ็กกัน้้า เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

บริเวณนานายบญุหลาย  ศรีสิงห์ เพือ่การเกษตร จา้นวน 2 แถว  ใช้ในการเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

19 โครงการกอ่สร้างฝายน้้าล้น แบบ มข .2527 ม.5  เพือ่จดัหาแหล่งน้้า กวา้ง 25 ม.   -  -  - 700,000 มีแหล่งเกบ็กกั เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

บริเวณนานายตอ  อิม่ดี ใช้ในการเกษตร สันฝายลึก 4 ม. น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

20 โครงการขดุลอกคลองโสกปลาดุก ม .6 เพือ่จดัหาแหล่งน้้า กวา้ง 20 ม. ยาว 350 ม.  -  - 150,000  - สามารถเกบ็กกัน้้า เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

ต่อจากโครงการเดิม ใช้ในการเกษตร ลึก 3 ม. ใช้ในการเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.3 แผนงาน การเกษตร
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

21 โครงการขดุลอกสระโคกสูง ม .6 เพือ่จดัหาแหล่งน้้า กวา้ง 220 ม.ยาว 180 ม.  - 800,000  -  - มีแหล่งเกบ็กกั เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

ใช้ในการเกษตร ลึก 3 ม. น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

22 โครงการกอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม ม .7 เพือ่จดัระบบส่งน้้า กวา้ง 4 ม. ยาว 20 ม.  - 250,000  -  - สามารถเกบ็กกัน้้า เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

ถนนสายโสกรวก - โคกสามัคคี บริเวณนานายพ ู ค้าโพธิแ์สง เพือ่การเกษตร สูง 3 ม.  ใช้ในการเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

23 โครงการกอ่สร้างดาดคอนกรีต ขา้มหว้ยล้าอนิทร์ ม .7 เพือ่จดัระบบส่งน้้า กวา้ง 4 ม. ยาว 20 ม.  -  - 250,000 สามารถเกบ็กกัน้้า เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

ช่วงนานางระเบยีบ  แหล่งสะท้าน เพือ่การเกษตร สูง 3 ม. ใช้ในการเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

24 โครงการกอ่สร้างดาดคอนกรีต ม .7 เพือ่จดัระบบส่งน้้า วางท่อลอดเหล่ียม  -  - 250,000  - สามารถเกบ็กกัน้้า เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

ช่วงนานางพนั เหงิขนุทด เพือ่การเกษตร ขนาด 1 ม. X 1 ม. ใช้ในการเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

พร้อมดาดคอนกรีต 

จา้นวน 2 แถว

25 โครงการกอ่สร้างดาดคอนกรีต ม .7 เพือ่จดัระบบส่งน้้า วางท่อลอดเหล่ียม  -  - 250,000  - สามารถเกบ็กกัน้้า เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

ช่วงนานายหนูชิด  แสนช่าง เพือ่การเกษตร ขนาด 1 ม. X 1 ม. ใช้ในการเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

พร้อมดาดคอนกรีต 

จา้นวน 2 แถว



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.3 แผนงาน การเกษตร
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

26 โครงการกอ่สร้างท่อดาดคอนกรีต ม .7 เพือ่จดัหาแหล่งน้้า กอ่สร้างท่อดาด  -  - 150,000      - มีแหล่งเกบ็กกั เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

บริเวณหลังวดัโสกรวก ใช้ในการเกษตร จา้นวน 1 ช่อง น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

27 โครงการกอ่สร้างบล็อกคอนเวร์ิส ม .7 เพือ่ปอ้งกนัน้้า กอ่สร้างท่อเหล่ียม  -  -  - 150,000 ปอ้งกนัน้้ากดั สามารถสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

บริเวณถนนสายโสกรวก - โคกสามัคคี กดัเซาะถนน จา้นวน 1 ช่อง    เซาะถนน ในล้าลียงผลผลิต ส้านักงานปลัด

เพือ่การเกษตร ขนาด 1.50 X 1.50 ม.

28 โครงการขดุลอกสระหลวง ม .8 เพือ่จดัหาแหล่งน้้า กวา้ง 250 ม. ยาว 140 ม.  - 600,000  -  - มีแหล่งเกบ็กกั เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

บริเวณคุ้มโสกคร้อ ใช้ในการเกษตร ลึก 3 ม. น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

29 โครงการกอ่สร้างบล็อกคอนเวร์ิส ม .8 เพือ่ปอ้งกนัน้้า กอ่สร้างท่อเหล่ียม  300,000 150,000 150,000 150,000 ปอ้งกนัน้้ากดั สามารถสัญจร/ขนส่ง กองช่าง

บริเวณถนนลูกรังสายคุ้มขนัติวไิล - เต็งเต้ีย จา้นวน 5 จดุ กดัเซาะถนน จา้นวน 1 ช่อง   เซาะถนน ในล้าลียงผลผลิต ส้านักงานปลัด

จดุที่ 1 ทางเขา้คุ้มขนัติวไิล     จดุที่ 2 บริเวณนานายต่ิง เพือ่การเกษตร ขนาด 1.50 X 1.50 ม.

จดุที่ 3 บริเวณนานายเพยีร     จดุที่ 4 บริเวณสวนนางสลิต

จดุที่ 5 บริเวณนานายมาก

30 โครงการกอ่สร้างผนังกัน้น้้า ขา้งสระหลวงประปา ม .8 เพือ่จดัหาแหล่งน้้า กอ่สร้างผนังกัน้น้้า 200,000       -  - สามารถเกบ็กกัน้้า เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

ในการเกษตร สูง 1 ม. ยาว 30 ม. ใช้ในการเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด



แบบ ผ.01

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการ สร้างมลูค่าเพิ่มอย่างมปีระสิทธิภาพและยัง่ยืน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.3 แผนงาน การเกษตร
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

31 โครงการกอ่สร้างฝายกกัเกบ็น้้า บริเวณนานายเทา อมฤทธิ ์ม .8 เพือ่จดัหาแหล่งน้้า กวา้ง 4 ม. ยาว 20 ม.  - 200,000       -  - สามารถเกบ็กกัน้้า เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

ในการเกษตร สูง 3 ม. ใช้ในการเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

32 โครงการกอ่สร้างฝายน้้าล้น ม .10 เพือ่จดัหาแหล่งน้้า กวา้ง 4 ม. ยาว 25 ม.  -  - 700,000  - สามารถเกบ็กกัน้้า เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

บริเวณหว้ยล้าอนิทร์ ใช้ในการเกษตร ลึก 3 ม. ใช้ในการเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

33 โครงการกอ่สร้างฝายน้้าล้นหว้ยล้าอนิทร์ ม .10 เพือ่จดัหาแหล่งน้้า กวา้ง 4 ม. ยาว 25 ม.  -  - 300,000  - มีแหล่งเกบ็กกั เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

บริเวณนานายเสริม  กุง้กลางดอน ใช้ในการเกษตร สูง 3 ม. น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

34 โครงการขดุลอกหวัยล้าอนิทร์ พร้อมขนยา้ยดินถมที่สาธารณะ เพือ่จดัหาแหล่งน้้า กวา้ง 20 ม. ยาว 250 ม. 400,000  -  -  - มีแหล่งเกบ็กกั เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

บริเวณหนองตาลเซ่ียน ม .11 ใช้ในการเกษตร ลึก 3 ม. น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

35 โครงการกอ่สร้างฝายน้้าล้น แบบ มข .2527 ม.11 เพือ่จดัหาแหล่งน้้า กวา้ง 4 ม. ยาว 20 ม.  -  - 800,000      - มีแหล่งเกบ็กกั เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

หว้ยโกรกลึก บริเวณนานายบญุธรรม เกตุสันเทียะ ใช้ในการเกษตร ลึก 4 ม. น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

36 โครงการกอ่สร้างฝายน้้าล้น แบบ มข .2527 ม.11 เพือ่จดัหาแหล่งน้้า กวา้ง 4 ม. ยาว 20 ม.  -  - 700,000      - มีแหล่งเกบ็กกั เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

หว้ยล้าอนิทร์ บริเวณนานายยงค์  โฉมสันเทียะ ใช้ในการเกษตร ลึก 3 ม. น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

37 โครงการกอ่สร้างฝายน้้าล้น แบบ มข .2527 ม.11 เพือ่จดัหาแหล่งน้้า กวา้ง 4 ม. ยาว 20 ม.  -  -  - 700,000 มีแหล่งเกบ็กกั เกษตรกรมีแหล่งน้้า กองช่าง

หว้ยล้าอนิทร์ บริเวณนานางสาวช่อ  อิม่ดี ใช้ในการเกษตร ลึก 3 ม. น้้าใช้การเกษตร ใช้ในการเกษตร ส้านักงานปลัด

รวม 37 โครงการ - - 1,600,000 5,130,000 5,900,000 2,350,000 - - -



 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

และแก้ไขปัญหาความยากจน 

 
 

 
 



แบบ ผ.01

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่  2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เขม้แขง็และยั่งยื่น

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนและแกไ้ขปัญหาความยากจน

   2.1 แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ จัดอบรมอาชีพเสริมให้เด็ก 100,000 100,000 100,000 100,000 ครัวเรือน กลุ่มอาชีพ/กลุ่มเกษตรกร กองสวสัดิการฯ

ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ไป เสริมให้แก่เด็ก เยาวชน เยาวชนและประชาชน มีอาชีพเสริม มีความเข็มแข็ง เกิดการ สนง.พัฒนาชุมชน

และประชาชาทัว่ไป ทัว่ไป จ านวน 80 คน เพิม่ขึน้ร้อยละ 5 พัฒนาอาชีพ อ าเภอจัตุรัส

2 โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกร กลุ่มอาชีพ/เกษตรกร 50,000 50,000 50,000 50,000 ครัวเรือนมีการ สนับสนุนการแปรรูป กองสวสัดิการฯ

ต าบลหนองบัวโคก กลุ่มอาชีพ มีความรู้ ในพืน้ที ่11 หมูบ่้าน แปรรูปสินค้าเกษตร สินค้าเกษตร สนง.พัฒนาชุมชน

เร่ืองการแปรรูป เพิม่ขึน้ร้อยละ 5 อ าเภอจัตุรัส

3 โครงการเศรษฐกิจชุมชนส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพือ่ให้เกษตรกรเกิดการ กลุ่มเกษตรกร 11 หมูบ่้าน 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 การด าเนินกิจกรรม เกษตรกรรวมกลุ่ม กองสวสัดิการฯ

ทางการเกษตร รวมกลุ่มท ากิจกรรม ตามโครงการ ครบ เกิดความเข้มแข็ง

ทุกหมูบ่้าน 100%

4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การด าเนินงาน เพือ่ให้ความรู้ความเข้าใจ คณะกรรมการเศรษฐกิจ 30,000 30,000 30,000 30,000 แบบทดสอบ คณะกรรมการมีความรู้ กองสวสัดิการฯ

โครงการเศรษฐกิจชุมชนต าบลหนองบัวโคก ด้านการด าเนินกิจกรรม ชุมชน 11 หมูบ่้าน ความรู้ได้ ความเข้าใจมากขึน้

เกินร้อยละ 80

รวม  4  โครงการ - - 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 - - -

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก  อ าเภอจัตุรสั  จังหวัดชัยภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ยทุธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง



แบบ ผ.01

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่  2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เขม้แขง็และยั่งยื่น

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนและแกไ้ขปัญหาความยากจน

   2.2 แผนงาน การเกษตร
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย ์ เพือ่ลดต้นทุนการผลิต อบรมให้ความรู้การท าเกษตร 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรหันมา เพิม่รายได้ ลดรายจ่าย ส านักงานปลัด

ภาคเกษตรกร, แบบอินทรียใ์ห้กับเกษตรกร ใช้ปุย๋อินทรีย์ ให้กับเกษตรกร ศูนยถ์่ายทอดฯ

พัฒนาอาชีพเกษตรกร 11 หมูบ่้าน รวม 60 คน มากกวา่ร้อยละ 60 สนง.เกษตร อ.จตุัรัส

2 โครงการส่งเสริมความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เพือ่ให้เกษตรกรมีการ จัดอบรม ดูงาน เกษตรกร 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรหันมาท าการ เกษตรกรน าไปประยกุต์ ส านักงานปลัด

พัฒนาอาชีพเกษตรกร 11 หมูบ่้าน/จัดต้ังศูนยส์าธติ เกษตรแบบทฤษฎีใหม่ ใช้กับพืน้ทีข่องตนเอง ศูนยถ์่ายทอดฯ

มากกวา่ร้อยละ 50 สนง.เกษตร อ.จตุัรัส

3 โครงการฝึกอบรมเพิม่ประสิทธภิาพ เพือ่เพิม่พูนความรู้ คณะกรรมการศูนยฯ์ 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการด าเนินกิจกรรม ศูนยฯ์มีการด าเนินงาน ส านักงานปลัด

คณะกรรมการศูนยบ์ริการและถ่ายทอด ทางการเกษตร และ และผู้แทนเกษตรกร ทางการเกษตร อยา่งเป็นรูปธรรมยิง่ขึน้ ศูนยถ์่ายทอดฯ

เทคโนโลยทีางการเกษตรประจ าต าบล เข้าใจบทบาทหน้าที่ 11 หมูบ่้าน รวม 40 คน ในระดับต าบล สนง.เกษตร อ.จตุัรัส

หนองบัวโคก ของคณะกรรมการ มากกวา่ 1 กิจกรรม

ศูนยฯ์

4 โครงการส่งเสริมนวตักรรมการเพิม่ผลผลิต เพือ่พัฒนาองค์ความรู้ เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง 50,000 50,000 50,000 50,000 ผลผลิตมันส าปะหลัง เกษตรกรได้รับความรู้ ส านักงานปลัด

มันส าปะหลัง และพัฒนาอาชีพ จ านวน 200 คน เพิม่ขึน้จากเดิม เพือ่พัฒนาอาชีพ ศูนยถ์่ายทอดฯ

การปลูกมันส าปะหลัง ร้อยละ 30 สนง.เกษตร อ.จตุัรัส

รวม 4  โครงการ - - 160,000 160,000 160,000 160,000 - - -

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก  อ าเภอจัตุรสั  จังหวัดชัยภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ยทุธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง



แบบ ผ.01

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่  2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เขม้แขง็และยั่งยื่น

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนและแกไ้ขปัญหาความยากจน

   2.3 แผนงาน การเกษตร

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงค์ครัวเรือนปลอดอบายมุข เพือ่เสริมสร้างความอบอุน่ อบรม รณรงค์ 10,000 10,000 10,000 10,000 ครัวเรือนปลอด ครัวเรือนลดอบายมุข ส านักงานปลัด

ในครอบครัว ประชาสัมพันธ ์11 หมูบ่้าน อบายมุข ร้อยละ 80 มากกวา่ร้อยละ 60

2 สนับสนุนกลุ่มธนาคารอาหารชุมชน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเล้ียง สนับสนุนกลุ่มอาชีพเล้ียง 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนครัวเรือน กลุ่มอาชีพเข้มแข็ง เพิม่ ส านักงานปลัด

ปลาเพือ่ให้มีอาหาร ปลาในแหล่งน้ า ทีไ่ด้รับการบริโภค ปริมาณผลผลิตทีเ่ป็น ประมงอ าเภอ

โปรตีนในชุมชน ภายในต าบล ร้อยละ 80 แหล่งอาหารของชุมชน ประมงจังหวดั

3 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชและเล้ียงสัตว์ เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือน 50,000 50,000 50,000 50,000 เพิม่รายได้ให้ ประชาชนลดรายจ่าย ส านักงานปลัด

เพือ่การบริโภคในครัวเรือน ลดรายจ่ายในครัวเรือน ปลูกพืชสวนครัว และเล้ียง ครัวเรือนร้อยละ 10 อยูอ่ยา่งพอเพียง ศูนยถ์่ายทอดฯ

สัตวบ์ริโภค สนง.เกษตร อ.จตุัรัส

4 โครงการสนับสนุนศูนยก์ารเรียนรู้ เพือ่ให้ความรู้ และน า สนับสนุน อบรม ประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนรู้จักการด าเนิน ส านักงานปลัด

ตามแนวพระราชด าริประจ าหมูบ่้าน ไปประยกุต์ใช้ในชีวติ การเรียนรู้ตามแนว น าความรู้มาปรับใช้ ชีวติอยา่งพอเพียง

ประจ าวนั พระราชด าริ ในชีวติประจ าวนั

จ านวน 11 หมูบ่้าน เกินร้อยละ 80

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก  อ าเภอจัตุรสั  จังหวัดชัยภมูิ
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ยทุธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ



แบบ ผ.01

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่  2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เขม้แขง็และยั่งยื่น

2. ยทุธศาสตร์ที่ 2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนและแกไ้ขปัญหาความยากจน

   2.3 แผนงาน การเกษตร

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก  อ าเภอจัตุรสั  จังหวัดชัยภมูิ
ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ยทุธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

5 โครงการส่งเสริมเกษตรพึง่พาตนเอง เพือ่ให้ความรู้ และน าไป ผู้น าชุมชน กลุ่มองค์กร 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนรู้จักการด าเนิน ส านักงานปลัด

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยกุต์ใช้ในชีวติประจ าวนั ประชาชน น าความรู้มาปรับใช้ ชีวติอยา่งพอเพียง

จ านวน 11 หมูบ่้าน ในชีวติประจ าวนั

เกินร้อยละ 80

6 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน อบรมให้ความรู้ 20,000 20,000 20,000 20,000 ครัวเรือนน าสมุนไพร ประชาชนปลูกพืช ส านักงานปลัด

การใช้สมุนไพร และภูมิปัญญาท้องถิน่ หันมาใช้พืชสมุนไพร การปลูกพืชสมุนไพร มาใช้ในครัวเรือน สมุนไพรไวใ้ช้ รพ.สต.หนองบัวโคก

จ านวน 11 หมูบ่้าน เพิม่ขึน้ร้อยละ 20

รวม  6  โครงการ - - 180,000 180,000 180,000 180,000 - - -



 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 
 
 

 

 



แบบ ผ.01

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

   3.1 แผนงาน การศึกษา
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เพือ่ปรับปรุงให้ศูนยพ์ัฒนา ปรับปรุงภายนอก ตกแต่ง 50,000 150,000 50,000 50,000 ผ่านเกณฑ์ประเมิน ศูนยฯ์ได้รับการปรับปรุง กองการศึกษาฯ

หนองลุมพุก เด็กเล็ก สวยงาม ปลอดภัย ภายใน ให้มีสภาพดีขึน้ มาตราฐานศูนย์ ให้มีสภาพดี สวยงาม

2 โครงการผลิตส่ือการเรียนการสอน เพือ่เพิม่ส่ือการเรียน ผลิตส่ือการเรียนการสอน 10,000 10,000 10,000 10,000 ศูนยม์ีการผลิตส่ือการเรียน เด็กมีส่ือการเรียนการ กองการศึกษาฯ

ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก การสอนทีท่ันสมัย ให้กับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก การสอนทีม่ีประสิทธภิาพ สอนทีท่ันสมัยเพียงพอ

3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพือ่การด าเนินงาน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 10,000 10,000 10,000 10,000 ศูนยม์ีระบบการประกัน มีระบบการประกัน กองการศึกษาฯ

เพือ่ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพภายใน คุณภาพภายใน คุณภาพภายใน

4 โครงการจัดประชุมผู้ปกครอง เพือ่จัดท าแผนการศึกษา แผนการศึกษาของ อบต. 5,000 5,000 5,000 5,000 ผู้ปกครองเข้าร่วม มีแผนการศึกษาไว้ กองการศึกษาฯ

เพือ่จัดท าแผนการศึกษา ประจ าปี กิจกรรมร้อยละ 80 เพือ่ก าหนดกิจกรรม

พัฒนา

5 โครงการรณรงค์ป้องกันฟันผุในเด็กเล็ก เพือ่ดูแลสุขภาพฟัน เด็กเล็กในพืน้ที ่อบต. 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กเล็กร้อยละ 70 เด็กเล็กได้รับการดูแล กองการศึกษาฯ

ของเด็กเล็ก มีสุขภาพฟันทีดี่ แก้ไขปัญหาปากและฟัน รพ.สต.หนองบัวโคก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก  อ าเภอจัตุรสั  จังหวัดชัยภมูิ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ยทุธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
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ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

   3.1 แผนงาน การศึกษา
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
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ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก  อ าเภอจัตุรสั  จังหวัดชัยภมูิ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ยทุธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

6 โครงการส่งเสริมความรู้เกีย่วกับอาเซียน เพือ่ปลูกฝังให้เด็กเล็ก เด็กเล็กในศูนยพ์ัฒนา 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กเล็กร้อยละ 90 เสริมสร้างความรู้ กองการศึกษาฯ

ของเด็กเล็กในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก มีความรู้ความเข้าใจ เด็กเล็ก มีความรู้เกีย่วกับ เกีย่วกับอาเซียน

เร่ืองอาเซียน อาเซียน

7 โครงการอบรมพัฒนาวชิาการ เพือ่อบรมพัฒนาวชิาการ จัดอบรมวชิาการ 20,000 20,000 20,000 20,000 เยาวชน 11 หมูบ่้าน เยาวชนได้มีความรู้ กองการศึกษาฯ

ให้กับเยาวชน แก่เด็กนักเรียน  ได้รับการส่งเสริม และทักษะทางวชิาการ

จ านวน 11 หมูบ่้าน ความรู้ทางวชิาการ

8 โครงการประชาสัมพันธใ์ห้ความรู้ เพือ่ให้ความรู้ประชาชน จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 10,000 10,000 10,000 10,000 แหล่งเรียนรู้อาเซียน ประชาชนได้ความรู้ กองการศึกษาฯ

เกีย่วกับอาเซียน ผู้มาติดต่อราชการได้ เกีย่วประชาคมอาเซียน 1 แห่ง เกีย่วกับประชาคม 

รับทราบข้อมูลข่าวสาร อาเซียน

9 โครงการอบรมให้ความรู้การเตรียมตัว เพือ่ให้ความรู้ประชาชน อบรมให้ความรู้การ 30,000 - - - ประชาชนมีความรู้ ประชาชนได้ความรู้ กองการศึกษาฯ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนกับเด็ก เยาวชน ในการเข้าสู่ประชาคม เตรียมตัว เข้าสู่ประชาคม ความเข้าใจเกีย่วกับ เกีย่วกับประชาคม 

และประชาชนทัว่ไป อาเซียน อาเซียน 11 หมูบ่้าน ประชาคมอาเซียน อาเซียน

11 หมูบ่้าน
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10 โครงการก่อสร้างหลังคาส าหรับ เพือ่ส่งเสริมพัฒนาการ มีหลังคาส าหรับสนาม 200,000  -  -  - มีหลังคาสนามเด็กเล็ก เด็กสามารถเล่น กองการศึกษาฯ

สนามเด็กเล่น ศพด. อบต.หนองบัวโคก ด้านร่างกายของเด็ก เคร่ืองเล่นสนาม ทีป่ลอดภัย ได้อยา่งปลอดภัย

11 โครงการก่อสร้างหลังคาส าหรับ เพือ่ส่งเสริมพัฒนาการ มีหลังคาส าหรับสนาม 200,000  -  -  - มีหลังคาสนามเด็กเล็ก เด็กสามารถเล่น กองการศึกษาฯ

สนามเด็กเล่น ศพด. หนองลุมพุก ด้านร่างกายของเด็ก เคร่ืองเล่นสนาม ทีป่ลอดภัย ได้อยา่งปลอดภัย

12 โครงการจัดซ้ือเสาธงพร้อมติดต้ัง เพือ่ให้มีเสาธงชาติในศูนยฯ์ มีเสาธงทีเ่ป็นมาตราฐาน 50,000  -  -  - ศพด. มีเสาธง เพือ่ให้ เด็กมีพัฒนาการ กองการศึกษาฯ

ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ในกิจกรรมเคารพธงชาติ เด็กได้ท ากิจกรรม ด้านสังคม

อบต.หนองบัวโคก

13 โครงการจัดซ้ือเสาธงพร้อมติดต้ัง เพือ่ให้มีเสาธงชาติในศูนยฯ์ มีเสาธงทีเ่ป็นมาตราฐาน 50,000  -  -  - ศพด. มีเสาธง เพือ่ให้ เด็กมีพัฒนาการ กองการศึกษาฯ

ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กหนองลุมพุก ในกิจกรรมเคารพธงชาติ เด็กได้ท ากิจกรรม ด้านสังคม

14 โครงการถมดินปรับพืน้ทีส่ าหรับก่อสร้าง เพือ่ปรับพืน้ทีใ่นการ ถมดินปรับพืน้ทีส่ าหรับ 450,000  -  -  - มีศูนยฯ์ เด็กเล็กแห่งใหม่ เด็กเล็กมีศูนยส์ าหรับ กองการศึกษาฯ

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กหนองลุมพุก ก่อสร้างศูนยพ์ัฒนา ก่อสร้างศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ทีไ่ด้มาตรฐาน เพือ่รองรับ เรียนรู้และเสริมสร้าง

หนองลุมพุกแห่งใหม่ หนองลุมพุก จ านวนเด็กเล็กทีเ่พิม่ขึน้ พัฒนาการอยา่งเพียงพอ
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15 โครงการก่อสร้างอ่างล้างจาน ใช้ในการปฏิบัติงาน ก่อสร้างอ่างล้างจาน 50,000  -  -  - มีอ่างล้างจาน เกิดความสะดวกในการ กองการศึกษาฯ

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กหนองลุมพุก ของ ศพด.หนองลุมพุก ของ ศพด.หนองลุมพุก ทีไ่ด้มาตรฐาน ปฏิบัติงาน

16 โครงการก่อสร้างอ่างล้างจาน ใช้ในการปฏิบัติงาน ของ ก่อสร้างอ่างล้างจาน 50,000 50,000  -  - มีอ่างล้างจาน เกิดความสะดวกในการ กองการศึกษาฯ

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัวโคก ศพด.อบต.หนองบัวโคก ของ ศพด.หนองลุมพุก ทีไ่ด้มาตรฐาน ปฏิบัติงาน

17 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนยพ์ัฒนา เพือ่แยกระดับชัน้เรียน มีห้องเรียนแยกระดับ  - 150,000  -  - เด็กมีพัฒนาการตามวยั ศูนยม์ีการแยกระดับชัน้เรียน กองการศึกษาฯ

เด็กเล็ก อบต.หนองบัวโคก และเพือ่ให้ภูมิทัศน์บริเวณ ชัน้เรียนและปรับปรุง และผ่านเกณฑ์ประเมิน ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์

ศพด. สวยงาม ปลอดภัย ภายนอก/ภายในอาคาร มาตรฐานศูนย์ ให้สวยงาม

ให้สวยงาม

18 โครงการจัดท าบ่อทรายส าหรับเด็กเล็ก เพือ่ส่งเสริมพัฒนาการ เด็กมีพัฒนาการเหมาะสม  - 10,000  -  - เด็กในศูนยฯ์ ศพด. มีบ่อทราย กองการศึกษาฯ

ด้านร่างกายของเด็ก ตามวยั มีพัฒนาการตามวยั เพือ่ให้เด็กท ากิจกรรม

19 โครงการก่อสร้างร้ัวและป้ายศูนยพ์ัฒนา เพือ่ประชาสัมพันธ์ 1. ป้ายศูนยฯ์ 1 ป้าย  - 300,000  -  - ศพด. มีความปลอดภัย ศพด. มีความปลอดภัย กองการศึกษาฯ

เด็กเล็ก อบต.หนองบัวโคก และสร้างความปลอดภัย 2. ร้ัวอาคารศูนยฯ์ ได้มาตรฐาน

ในชีวติและทรัพยสิ์น
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20 โครงการก่อสร้างร้ัวและป้ายศูนยพ์ัฒนา เพือ่ประชาสัมพันธ์ 1. ป้ายศูนยฯ์ 1 ป้าย  - 300,000  -  - ศพด. มีความปลอดภัย ศพด. มีความปลอดภัย กองการศึกษาฯ

เด็กเล็กหนองลุมพุก และสร้างความปลอดภัย 2. ร้ัวอาคารศูนยฯ์ ได้มาตรฐาน

ในชีวติและทรัพยสิ์น

21 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนยพ์ัฒนา เพือ่แยกระดับชัน้เรียน มีห้องเรียนแยกระดับ  - 150,000  -  - เด็กมีพัฒนาการตามวยั ศูนยม์ีการแยกระดับชัน้เรียน กองการศึกษาฯ

เด็กเล็กหนองลุมพุก และเพือ่ให้ภูมิทัศน์บริเวณ ชัน้เรียนและปรับปรุง และผ่านเกณฑ์ประเมิน ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์

ศพด. สวยงาม ปลอดภัย ภายนอก/ภายในอาคาร มาตรฐานศูนย์ ให้สวยงาม

ให้สวยงาม

22 โครงการติดต้ังและเดินท่อน้ าประปา ใช้ในการปฏิบัติงาน ติดต้ังและเดินท่อน้ าประปา  - 50,000  -  - ติดต้ังและเดินท่อน้ าประปา เกิดความสะดวกในการ กองการศึกษาฯ

ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กหนองลุมพุก ของ ศพด.หนองลุมพุก ของ ศพด.หนองลุมพุก ศพด. ทีไ่ด้มาตรฐาน ปฏิบัติงาน

23 โครงการติดต้ังมุง้ลวดในศูนยพ์ัฒนา เพือ่ป้องกันยงุลาย ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  -  - 20,000  - ศพด. มีความปลอดภัย เด็กได้รับความปลอดภัย กองการศึกษาฯ

เด็กเล็กหนองลุมพุก หนองลุมพุกมีมาตรฐาน ได้มาตรฐาน จากยงุลาย

ด้านความปลอดภัย
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   3.1 แผนงาน การศึกษา
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก  อ าเภอจัตุรสั  จังหวัดชัยภมูิ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ยทุธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

24 โครงการก่อสร้างศาลาส าหรับรองรับ เพือ่รองรับผู้ปกครอง มีศาลาส าหรับรองรับ  -  -  - 50,000 มีศาลาส าหรับรองรับ ศาลาส าหรับรองรับ กองการศึกษาฯ

ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการ และผู้มาติดต่อราชการ ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อ ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อ ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อ

ศพด.หนองลุมพุก ราชการ ราชการ ศพด.หนองลุมพุก ราชการ

ได้มาตรฐาน

25 โครงการต่อเติมหลังคาศูนยพ์ัฒนา เพือ่ความปลอดภัย ต่อเติมหลังคาศูนยพ์ัฒนา  -  -  - 50,000 มีพืน้ทีใ่นการท ากิจกรรม ศูนยฯ์ มีความปลอดภัย กองการศึกษาฯ

เด็กเล็กหนองลุมพุก ของเด็ก เด็กเล็กหนองลุมพุก เพิม่มากขึน้ ส าหรับการท ากิจกรรม

26 โครงการเดินสายไฟแรงต่ าของศูนย์ ใช้ในการปฏิบัติงาน เดินสายไฟแรงต่ าของ  -  -  - 50,000 ขยายไฟฟ้าภายในศูนย์ เกิดความสะดวกในการ กองการศึกษาฯ

พัฒนาเด็กเล็กหนองลุมพุก ของ ศพด.หนองลุมพุก ศพด.หนองลุมพุก พัฒนาเด็กเล็กหนองลุมพุก ปฏิบัติงาน

27 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าศูนย์ ป้องกันน้ าท่วมใน ศพด. มีรางระบายน้ าทีไ่ด้  -  -  - 70,000 มีรางระบายน้ า ป้องกันน้ าท่วมใน ศพด. กองการศึกษาฯ

พัฒนาเด็กเล็กหนองลุมพุก หนองลุมพุก มาตรฐาน ป้องกันน้ าท่วม ทีไ่ด้มาตรฐาน หนองลุมพุก

28 โครงการปรับปรุงห้องน้ าภายในศูนย์ เพือ่ปรับปรุงห้องน้ า ศพด. ปรับปรุงห้องน้ า  -  -  - 50,000 มีห้องน้ าสะอาด ห้องน้ าศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัวโคก ให้ได้มาตรฐาน ศพด.อบต.หนองบัวโคก ได้มาตรฐาน อบต.หนองบัวโคก สะอาด

ได้มาตรฐาน



แบบ ผ.01

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

   3.1 แผนงาน การศึกษา
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก  อ าเภอจัตุรสั  จังหวัดชัยภมูิ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ยทุธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

29 โครงการปรับปรุงห้องน้ าภายในศูนย์ เพือ่ปรับปรุงห้องน้ า ศพด. ปรับปรุงห้องน้ า  -  -  - 50,000 มีห้องน้ าสะอาด ห้องน้ าศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

พัฒนาเด็กเล็กหนองลุมพุก ให้ได้มาตรฐาน ศพด.หนองลุมพุก ได้มาตรฐาน อบต.หนองบัวโคก สะอาด

ได้มาตรฐาน

30 โครงการปรับปรุงอ่างล้างหน้าแปรงฟัน เพือ่ปรับปรุงอ่างล้างหน้า ปรับปรุงอ่างล้างหน้า  -  -  - 50,000 มีอ่างล้างหน้าแปรงฟัน อ่างล้างหน้าแปรงฟัน ศพด. กองการศึกษาฯ

ภายในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก แปรงฟัน ศพด. แปรงฟัน ศพด. ได้มาตรฐาน อบต.หนองบัวโคก สะอาด

อบต.หนองบัวโคก ให้ได้มาตรฐาน อบต.หนองบัวโคก ได้มาตรฐาน

31 โครงการปรับปรุงอ่างล้างหน้าแปรงฟัน เพือ่ปรับปรุงอ่างล้างหน้า ปรับปรุงอ่างล้างหน้า  -  -  - 50,000 มีอ่างล้างหน้าแปรงฟัน อ่างล้างหน้าแปรงฟัน ศพด. กองการศึกษาฯ

ภายในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กหนองลุมพุก แปรงฟัน ศพด. แปรงฟัน ศพด. ได้มาตรฐาน หนองลุมพุก สะอาด

ให้ได้มาตรฐาน หนองลุมพุก ได้มาตรฐาน

รวม 31 โครงการ - - 1,225,000 1,255,000 165,000 565,000 - - -



แบบ ผ.01

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

   3.2 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมประเพณีกวนข้าวทิพย์ เพือ่อนุรักษ์ สืบทอด จัดกิจกรรมประเพณี 1,000 1,000 1,000 1,000 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนร่วมอนุรักษ์ กองการศึกษาฯ

วฒันธรรม ประเพณี กวนข้าวทิพย ์ ร้อยละ 60 วฒันธรรม ประเพณี

กวนข้าวทิพย์ ของครัวเรือน

2 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพือ่ส่งเสริมกิจกรรม จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 50,000 50,000 50,000 50,000 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนร่วมกิจกรรม กองการศึกษาฯ

ทางพระพุทธศาสนา ในวนัส าคัญทางพระพุทธศาสนา ร้อยละ 60 ของครัวเรือน ทางพระพุทธศาสนา

3 โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา เพือ่ส่งเสริมกิจกรรม จัดกิจกรรมประเพณี 20,000 20,000 20,000 20,000 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนร่วมกิจกรรม กองการศึกษาฯ

ประเพณีแห่เทียนพรรษา แห่เทียนพรรษา ร้อยละ 60 ของครัวเรือน ทางพระพุทธศาสนา

4 โครงการจัดงานวนัผู้สูงอายุ เพือ่ส่งเสริมกิจกรรม จัดกิจกรรมวนัผู้สูงอายุ 70,000 70,000 70,000 70,000 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนร่วมกิจกรรม กองการศึกษาฯ

วนัผู้สูงอายุ ร้อยละ 60 วนัผู้สูงอายุ

ของครัวเรือน

5 โครงการจัดงานรัฐพิธ ีงานพิธสี าคัญ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายการ ร่วมงาน/จัดงานกิจกรรม รัฐพิธ ี 100,000 100,000 100,000 100,000 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดการร่วมงาน กองการศึกษาฯ

ทางวฒันธรรมประเพณี งานกาชาด จัดงานรัฐพิธ ีและงาน งานวฒันธรรม ประเพณีท้องถิน่ ร้อยละ 60 ร่วมกิจกรรม

งานตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล ส าคัญของรัฐ เช่น วนัพ่อ วนัแม่ ฯลฯ ของครัวเรือน ในทุกภาคส่วน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก  อ าเภอจัตุรสั  จังหวัดชัยภมูิ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ยทุธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.01

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

   3.2 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก  อ าเภอจัตุรสั  จังหวัดชัยภมูิ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ยทุธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต เพือ่ส่งเสริมคุณธรรม ผู้บริหาร  พนักงาน ผู้น าชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทุกภาคส่วนร่วมท า กองการศึกษาฯ

ด้วยการปฏิบัติธรรม จริยธรรม และประชาชนทัว่ไป ร้อยละ 80 ของครัวเรือน กิจกรรมทางศาสนา

7 โครงการสร้างความเป็นพลเมืองดี เพือ่ให้เสริมเด็ก เยาวชน จัดฝึกอบรม จัดกิจกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 มีสภาเด็ก/เยาวชน เยาวชนในพืน้ทีเ่ป็น กองการศึกษาฯ

ในสภาเด็ก และเยาวชนระดับท้องถิน่ ในสังคม ระดับท้องถิน่ จ านวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน พลเมืองดีในชุมชน พมจ.ชัยภูมิ

8 โครงการน าภูมิปัญญาท้องถิน่ เพือ่อนุรักษ์ภูมิปัญญา จัดฝึกอบรมให้ความรู้ภูมิปัญญา 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชน ประชาชน กองการศึกษาฯ

สู่เด็ก เยาวชน และประชาชน ท้องถิน่ ท้องถิน่ จ านวน  50 คน ประชาชนเข้าร่วม ได้มีความรู้ในภูมิปัญญา

กิจกรรม 50 คน ท้องถิน่

9 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพือ่ส่งเสริมคุณธรรม จัดอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุ่มเป้าหมาย จัดกิจกรรม 1 คร้ัง/ปี กองการศึกษาฯ

แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน จริยธรรม จริยธรรม เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชน เยาวชนและเด็ก เกินร้อยละ 80

รวม 9 โครงการ - - 331,000 331,000 331,000 331,000 - - -



แบบ ผ.01

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
3. ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
   3.3 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิน่สัมพันธ์ เพือ่สร้างความสามัคคี จัดการแข่งขันกีฬาประเพณี 50,000 50,000 50,000 50,000 เข้าร่วมแข่งขัน ท้องถิน่มีความสามัคคี กองการศึกษาฯ

ใน อปท.อ าเภอจัตุรัส ท้องถิน่สัมพันธ์ กีฬา 1 คร้ัง/ปี มีสุขภาพดี

2 โครงการจัดกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ เพือ่ให้เด็ก ร่วมส่งเสริมการจัดกิจกรรม 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กเข้าร่วมกิจกรรม เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม กองการศึกษาฯ

ได้เข้าร่วมกิจกรรม วนัเด็กให้กับเด็กในพืน้ที่ วนัเด็กแห่งชาติ ในวนัเด็กแห่งชาติ

ร้อยละ 80

3 โครงการส่งเสริมศักยภาพการกีฬา เพือ่เพิม่ศักยภาพด้านการกีฬา การเสริมทักษะทางกีฬา 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็ก/เยาวชน เด็ก เยาวชน มีทักษะ กองการศึกษาฯ

ของเด็กและเยาวชน ให้เข้าสู่สากล แก่เด็กเยาวชนในพืน้ที่ เข้าร่วมโครงการฯ ในการเล่นกีฬาเพิม่ขึน้

จ านวน 11 หมูบ่้าน ร้อยละ 80 สู่สากล

4 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา เพือ่มีสนามกีฬา ก่อสร้างสนามกีฬา  - 700,000  -  - มีสถานกีฬา ภายใน มีสนามกีฬา กองการศึกษาฯ

ภายใน อบต.หนองบัวโคก ให้ได้มาตรฐาน ภายในอบต.หนองบัวโคก อบต.หนองบัวโคก ได้มาตรฐาน  

 1 แห่ง จ านวน 1 แห่ง

5 โครงการจัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์กีฬา เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน จัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ 20,000 20,000 20,000 20,000 มีวสัดุในการ เด็ก เยาวชน ประชาชน กองการศึกษาฯ

ภายในเขต อบต.หนองบัวโคก ประชาชน สนใจออกก าลังกาย ประเภทต่างๆ ให้กับหมูบ่้าน ออกก าลังกาย สนใจการเล่นกีฬา 

จ านวน 11 หมูบ่้าน 11 หมูบ่้าน เพิม่ขึน้

รวม 5 โครงการ - - 120,000 820,000 120,000 120,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก  อ าเภอจัตุรสั  จังหวัดชัยภมูิ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ยทุธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.01

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

   3.4 แผนงาน สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการควบคุม/ป้องกันโรคไข้เลือดออก เพือ่ควบคุม ป้องกันโรค 1.แจกจ่ายสารฉีดพน่ก าจัดยุงลาย 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ป่วยติดเชือ้ สามารถควบคุมการเกิด งานสาธารณสุข อบต.

ไข้เลือดออก 2.ประชาสัมพนัธ์การป้องกันโรค ลดลง โรคไข้เลือดออกอยา่ง รพ.สต.หนองบัวโคก

3. รณรงค์การป้องกันโรค ได้ผล ลดจ านวนผู้ป่วย - สปสช.

2 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพือ่ควบคุม ป้องกันโรค ประสานหน่วยงานปศุสัตว์ 40,000 40,000 40,000 40,000 สุนัขในพืน้ทีไ่ด้รับ ลดการเกิดโรคพิษสุนัข งานสาธารณสุข อบต.

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พิษสุนัขบ้าในเขต อบต. ฉีดวคัซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การฉีดวคัซีนฯ บ้าในเขต อบต. รพ.สต.หนองบัวโคก

ให้กับสุนัขและแมวในพืน้ที่ มากกวา่ร้อยละ 90 - สปสช. 

ส านักงานปศุสัตว์

3 โครงการควบคุมป้องกันโรคและภัยคุกคาม เพือ่ควบคุม ป้องกันโรค จัดหาสารเคมีเพือ่ควบคุมโรค 20,000 20,000 20,000 20,000 ป้องกันโรคติดต่อใน การป้องกันโรคติดต่อ ส านักงานปลัด

ทีเ่ป็นปัญหาในชุมชน ภัยคุกคามในชุมชน ทีเ่ป็นภัยคุกคามในชุมชน ชุมชน ได้ร้อยละ 80 ได้ทันท่วงที รพ.สต.หนองบัวโคก

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร เพือ่ให้บุคลากรของ ส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพ 10,000 10,000 10,000 10,000 แบบสอบถามสุขภาพ บุคลากรมีสุขภาพ งานสาธารณสุข อบต.

ของ อบต. อบต.มีสุขภาพแข็งแรง ของผู้บริหาร สมาชิกสภา ร้อยละ 80 แข็งแรง รพ.สต.หนองบัวโคก

ข้าราชการและพนักงานจ้าง อยูใ่นเกณฑ์สุขภาพดี - สปสช.

ไม่มีโรค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก  อ าเภอจัตุรสั  จังหวัดชัยภมูิ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ยทุธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.01

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

   3.4 แผนงาน สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก  อ าเภอจัตุรสั  จังหวัดชัยภมูิ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ยทุธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

5 โครงการส่งเสริมนวดแผนไทย เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน จัดอบรมให้ความรู้การนวด 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าอบรม ประชาชนมีสุขภาพ งานสาธารณสุข อบต.

สร้างสายใย แห่งครอบครัว มีสุขภาพทีดี่ แผนไทย จ านวน 2 สัปดาห์ สอบผ่านหลักสูตร ร่างกายแข็งแรง รพ.สต.หนองบัวโคก

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุ เพือ่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ จัดอบรมให้ความรู้การดูแล 50,000 50,000 50,000 50,000 ตอบแบบ ประชาชนมีสุขภาพ กองสวสัดิการฯ

มีสุขภาพทีดี่ สุขภาพของผู้สุงอาย ุ ทดสอบได้ ร่างกายแข็งแรง รพ.สต.หนองบัวโคก

จ านวน 11 หมูบ่้าน ร้อยละ 80 - สปสช.

7 โครงการเยีย่มบ้านผู้สูงอาย ุคนพิการ เพือ่ตรวจเยีย่มและเป็น จัดอบรมให้ความรู้การดูแล 30,000 30,000 30,000 30,000 บุคคลเป้าหมาย ผู้สูงอาย ุคนพิการ กองสวสัดิการฯ

ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ยากไร้ ยากจน ขวญัก าลังใจให้กับ และออกเยีย่มบ้านผู้สุงอาย ุ ได้รับการเยีย่มบ้าน ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ รพ.สต.หนองบัวโคก

ด้อยโอกาส ผู้สูงอาย ุคนพิการ คนพิการผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ครบ 100% ยากจน และด้อยโอกาส  - สปสช.

ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ยากจน และด้อยโอกาส มีขวญัและก าลังใจ

ยากจน ด้อยโอกาส จ านวน 11 หมูบ่้าน

8 โครงการณรงค์การใช้เกลือผสมไอโอดีน เพือ่ส่งเสริมให้มีการบริโภค สนับสนุนการใช้เกลือไอโอดีน 55,000 55,000 55,000 55,000 ครัวเรือนได้รับ ชุมชนและโรงเรียน งานสาธารณสุข อบต.

เสริมปัญญาในชุมชนและโรงเรียน เกลือไอโอดีนในชุมชน ทุกชุมชนและในโรงเรียน สารไอโอดีน ได้รับสารไอโอดีน รพ.สต.หนองบัวโคก

และโรงเรียน ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 ครบถ้วน - สปสช.



แบบ ผ.01

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

   3.4 แผนงาน สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก  อ าเภอจัตุรสั  จังหวัดชัยภมูิ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ยทุธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

9 โครงการรณรงค์และให้ความรู้ในการบริโภค เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ อบรมให้ความรู้การปลูกพืช 30,000 30,000 30,000 30,000 ลดสารเคมีตกค้าง ประชาชนมีการบริโภค งานสาธารณสุข อบต.

อาหารปลอดสารพิษ ในการบริโภคอาหารปลอด และปลูกพืชสมุนไพร ในร่างกายได้ ทีป่ลอดภัยจากสารพิษ รพ.สต.หนองบัวโคก

ภัยจากสารพิษ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 20 - สปสช.

10 โครงการป้องกัน/ควบคุมโรคไข้หวดัใหญ่ เพือ่ควบคุม ป้องกันโรค จัดซ้ือวคัซีนป้องกันโรคไข้หวดั 20,000 20,000 20,000 20,000 ป้องกันโรคไข้หวดั ลดการเกิดโรคไข้หวดั งานสาธารณสุข อบต.

สายพันธุใ์หม่ ไข้หวดัใหญ่สายพันธุใ์หม่ โรคไข้หวดัใหญ่สายพันธุใ์หม่ ใหญ่สายพันธุใ์หม่ ใหญ่สายพันธุใ์นพืน้ที่ รพ.สต.หนองบัวโคก

ได้ 100% - สปสช.

11 โครงการสนับสนุนกิจกรรมออกก าลังกาย เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน จัดกิจกรรมออกก าลังกาย 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมีสุขภาพ งานสาธารณสุข อบต.

เพือ่ส่งเสริมสุขภาพ รักการออกก าลังกาย จัดหาเคร่ืองออกก าลังกาย ของประชาชน ร่างกายแข็งแรง รพ.สต.หนองบัวโคก

มีสุขภาพดี

12 สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัคร สนับสนุนกิจกรรม จัดอบรม ซ้อมแผน 20,000 20,000 20,000 20,000 ป้องกัน การป้องกันโรคติดต่อ ส านักงานปลัด

โรคติดต่อ ของอาสาสมัคร ป้องกันภัย โรคไข้หวดันก โรคไข้หวดันก ได้ทันท่วงที

ป้องกันโรคไข้หวดันก ได้ร้อยละ 80 

รวม 12 โครงการ - - 395,000 395,000 395,000 395,000 - - -



แบบ ผ.01

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

   3.5.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน เพือ่ฝึกอบรมสมาชิก อปพร. อปพร. รายใหม่  150,000  -  -  - อปพร. จ านวน 40 คน อปพร. ผ่านการฝึกอบรม ส านักงานปลัด

ภัยฝ่ายพลเรือน รายใหม่ จ านวน 40 ราย ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรครบ 100%

2 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร เพือ่เตรียมความพร้อม จัดฝึกอบรมทบทวนความรู้ 100,000 100,000 100,000 100,000 อปพร. จ านวน 40 คน อาสามัครได้รับการฝึก ส านักงานปลัด

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในการป้องกันภัย และอบรมใหม่ ผ่านการฝึกอบรม อบรมเตรียมความพร้อม

ในการปฏิบัติหน้าที่

3 โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจร เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ ร่วมจุดตรวจ เฝ้าระวงั รณรงค์ 50,000 50,000 50,000 50,000 ยอดอุบัติเหตุลดลง อุบัติเหตุ และการสูญเสีย ส านักงานปลัด

ช่วงเทศกาล เดินทาง การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ร้อยละ 20 ชีวติและทรัพยสิ์นลดลง

4 โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน เพือ่ให้การจัดการกูภ้ัย สนับสนุนการด าเนินงาน 20,000 30,000 30,000 30,000 ชุดกูภ้ัย มีการด าเนินการ ชุดกูภ้ัยปฏิบัติหน้าที่ ส านักงานปลัด

ของทีมหนึง่ต าบลหนึง่ทีมกูภ้ัย มีประสิทธภิาพ การฝึกซ้อมกูภ้ัย อยา่งต่อเนือ่ง อยา่งมีประสิทธภิาพ

อบต.หนองบัวโคก มีประสิทธภิาพ

5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเมาไม่ขับ เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ จัดอบรมกิจกรรมเมาไม่ขับ 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุ่มเป้าหมาย อุบัติเหตุ และการสูญเสีย ส านักงานปลัด

ขับขีป่ลอดภัย เดินทาง ขับขีป่ลอดภัย เข้ากิจกรรม ชีวติและทรัพยสิ์นลดลง

และแจกเอกสารณรงค์ต่างๆ ร้อยละ 70

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก  อ าเภอจัตุรสั  จังหวัดชัยภมูิ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ยทุธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.01

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

   3.5.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก  อ าเภอจัตุรสั  จังหวัดชัยภมูิ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ยทุธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

6 โครงการจัดหาวสัดุอุปกรณ์ จัดหาวสัดุอุปกรณ์และ จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 150,000 150,000 150,000 150,000 - มีอุปกรณ์ปฏิบัติหน้าที่ มีวสัดุอุปกรณ์และเคร่ือง ส านักงานปลัด

และเคร่ืองแบบ ชุดแต่งกาย เคร่ืองแบบชุดแต่งกาย และเคร่ืองแบบชุดแต่งกาย - มีเคร่ืองแต่งกาย แบบชุดแต่งกายปฏิบัติงาน

ในการป้องกันภัยในเขต อบต. ในการป้องกันภัย

7 โครงการเผยแพร่ความรู้ สร้างความ เพือ่ลดการสูญเสียชีวติ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 13,200 13,200 13,200 13,200 จ านวนอุบัติเหตุ อุบัติเหตุทางถนน ส านักงานปลัด

เข้าใจ และปลูกฝังวนิัยจราจร และทรัพยสิ์นจากอุบัติ เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน ลดลง ในพืน้ทีล่ดลง สภ.หนองบัวโคก

เหตุบนท้องถนน 11 หมูบ้าน ร้อยละ 60

8 โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน เพือ่ให้ชุมชน/หมูบ่้าน ประชาชนในพืน้ที่ 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนมีความรู้ ส านักงานปลัด

ด้านการป้องกันและบรรเทา ได้มีความรู้ด้านการป้องกัน จ านวน 11 หมูบ่้าน เข้าร่วมโครงการ ด้านการป้องกัน

สาธาณภัย (Community Based และบรรเทาสาธาณภัย ร้อยละ 80 และบรรเทาสาธาณภัย

Disaster Risk  Management : 

CBDRM)



แบบ ผ.01

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

   3.5.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก  อ าเภอจัตุรสั  จังหวัดชัยภมูิ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ยทุธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

9 โครงการรณรงค์รวมพลังเทิดทูน เพือ่เทิดทูนสถาบัน จัดกิจกรรม/โครงการอบรม 40,000 40,000 40,000 40,000 ประเมินจากแบบสอบถาม ประชาชนมีจิตส านึกทีดี่ ส านักงานปลัด

สร้าสถาบันงความปรองดอง สร้างความปรองดอง  สร้างจิตส านึกปกป้องสถาบัน เทิดทูนปกป้องสถาบัน

สมานฉันท์ สมานฉันท์   และสร้างความปรองดอง และอยูร่่วมกันอยา่ง

ของคนในชุมชน 11 หมูบ่้าน ปรองดอง สมานฉันท์

10 โครงการอบรมเพิม่ความรู้ เพือ่ให้ชุมชน/หมูบ่้าน ประชาชนในพืน้ที่ 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนมีความรู้ ส านักงานปลัด

การป้องกันอัคคีภัยในชุมชน ได้มีความรู้ด้านการป้องกัน จ านวน 11 หมูบ่้าน ตอบแบบสอบถาม ด้านการป้องกัน

อัคคีภัยในชุมชน ประเมินความรู้ อัคคีภัยในชุมชน

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80



แบบ ผ.01

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

   3.5.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก  อ าเภอจัตุรสั  จังหวัดชัยภมูิ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ยทุธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

11 โครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อม เพือ่เตรียมความพร้อมให้แก่ ฝึกอบรมและฝึกซ้อมการ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้ร่วมการฝึก ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัด

การปฏิบัติตามแผนป้องกัน บุคลากรทีเ่กีย่วข้องและ ปฏิบัติตามแผนฯ แก่บุคลากร อบรมสามารถน าความรู้ ทีเ่กีย่วข้องสามารถเผชิญ

และบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนในพืน้ทีเ่ส่ียงภัย ของอบต.และหน่วยงานต่างๆ จากการแบบสอบถาม กับภัยพิบัติทีเ่กิดขึน้จริงได้ 

ทีเ่กีย่วข้องตามแผนฯ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ80 อยา่งมีประสิทธภิาพลด

อยา่งน้อย ปีละ1คร้ัง เช่น ความสูญเสียอันเนือ่งจาก

ฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย สาธารณภัยให้น้อยลง

และอพยพหนีไปอาคารสูง ฯลฯ

รวม 11 โครงการ - - 673,200 533,200 533,200 533,200 - - -



แบบ ผ.01

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

   3.5.2 แผนงาน สังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชืวติ เพือ่ให้ผู้ยากไร้ได้รับการ ก่อสร้าง ซ่อมแซมทีอ่ยูอ่าศัย 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ยากไร้ ได้รับการ ผู้ยากไร้มีทีอ่ยูอ่าศัย กองสวสัดิการฯ

ผู้ยากไร้  ยากจน ด้อยโอกาส ช่วยเหลือด้านทีอ่ยูอ่าศัย ให้อยูใ่นสภาพดี ช่วยเหลือร้อยละ 50 ในสภาพดี มัน่คง ถาวร

2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับ เพือ่ให้ผู้สูงอาย ุผู้พิการ จัดอบรมเยาวชน ประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์ ผู้สูงอาย ุผู้พิการ เด็ก กองสวสัดิการฯ

การดูแลผู้สูงอายคุนพิการ ได้รับการดูแลอยา่งถูกวธิี ในการดูแลผู้สูงอาย ุผู้พิการ การทดสอบเกินกวา่ ด้อยโอกาสได้รับการ สถานีอนามัยเฉลิม

และเด็กด้อยโอกาส ร้อยละ 60 ดูแลอยา่งถูกวธิี พระเกียรติฯ

หนองบัวโคก

3 โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพจิต เพือ่สร้างสุขภาพจิตทีดี่ จัดอบรมธรรม การปรับตัว 150,000 150,000 150,000 150,000 จากแบบทดสอบ ผู้สูงอายมุีสุขภาพจิตทีดี่ กองสวสัดิการฯ

แก่ผู้สูงอายุ ของผู้สูงอายุ ให้อยูใ่นสังคมอยา่งมีค่า มีผู้ผ่านเกณฑ์เกิน

ตามวยัผู้สูงอาย ุ ร้อยละ 80

จ านวน 55 คน

4 โครงการส่งเสริมพัฒนาการด าเนินงาน เพือ่ส่งเสริมกองทุน ส่งเสริมกองทุนสวสัดิการฯ 20,000 20,000 20,000 20,000 สนับสนุนกองทุนด าเนินงาน เพือ่ส่งเสริมการ กองสวสัดิการฯ

กองทุนสวสัดิการชุมชนต าบล และการด าเนินงาน แบบ 100% ด าเนินงานสวสัดิการ

หนองบัวโคก ชุมชนต าบล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก  อ าเภอจัตุรสั  จังหวัดชัยภมูิ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ยทุธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.01

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

   3.5.2 แผนงาน สังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก  อ าเภอจัตุรสั  จังหวัดชัยภมูิ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ยทุธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

5 โครงการเดินวิง่ เพือ่สุขภาพ เพือ่ให้ผู้สูงอายไุด้ จัดกิจกรรมเดินวิง่ของผู้สูงอายุ 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้สูงอายเุข้าร่วมโครงการ ผู้สูงอายมุีสุขภาพแข็งแรง กองสวสัดิการฯ

ของผู้สูงอายตุ าบลหนองบัวโคก ออกก าลังกาย จ านวน 11 หมูบ่้าน ร้อยละ 80

6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพือ่ลดปัญหาสังคม อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 40,000 40,000 40,000 40,000 ปัญหาความรุนแรง ลดปัญหาความรุนแรง กองสวสัดิการสังคม

ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคล จ านวน 11 หมูบ่้าน ในครอบครัวลดลง ในครอบครัว

ในครอบครัว ร้อยละ 60

7 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับ เพือ่ให้ความรู้ด้านแล จัดอบรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุ 30,000 30,000 30,000 30,000 อบรมให้ความรู้ ผู้สูงอาย ุคนพิการ กองสวสัดิการสังคม

การดูแล/กฎหมายของผู้สูงอาย ุ ผู้สูงอาย ุคนพิการ  คนพิการ และเด็กด้อยโอกาส ทางด้านกฎหมาย และเด็กด้อยโอกาส

คนพิการ และเด็กด้อยโอกาส และเด็กด้อยโอกาส จ านวน 11 หมูบ่้าน ร้อยละ 80 เกิดความรู้ เข้าใจ

ในการดูแลตนเอง

รวม 7 โครงการ - - 360,000 360,000 360,000 360,000 - - -



แบบ ผ.01

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

   3.5.4 แผนงาน งบกลาง
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอาย ุ เพือ่ให้การสงเคราะห์ เบีย้ยงัชีพให้กับผู้สูงอาย ุ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ผู้สูงอายไุด้รับการสงเคราะห์ ผู้สูงอายไุด้รับการ กองสวสัดิการฯ

ในเขต อบต. ผู้สูงอายุ ในเขต อบต. ครบ 100% ช่วยเหลือ

2 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พิการ เพือ่ให้การสงเคราะห์ เบีย้ยงัชีพผู้พิการ 11 หมูบ่้าน 555,000 555,000 555,000 555,000 ผู้พิการ ได้รับการสงเคราะห์ ผู้พิการได้รับการ กองสวสัดิการฯ

ในเขต อบต. ผู้พิการ ครบ 100% ช่วยเหลือเบือ้งต้น

3 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ เพือ่ให้การสงเคราะห์ เบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ ในพืน้ที ่ 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ กองสวสัดิการฯ

ผู้ป่วยเอดส์ ในเขต อบต. ผู้ป่วยเอดส์ อบต. สงเคราะห์ ครบ 100% ช่วยเหลือเบือ้งต้น

รวม 3 โครงการ - - 3,595,000 3,595,000 3,595,000 3,595,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก  อ าเภอจัตุรสั  จังหวัดชัยภมูิ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ยทุธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.01

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

   3.6.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้าน เพือ่ส่งเสริมให้ จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 150,000 150,000 150,000 150,000 เด็ก/เยาวชนเข้าร่วม ประชาชนสนใจเล่นกีฬา ส านักงานปลัด

ยาเสพติดต าบลหนองบัวโคก ประชาชนเล่นกีฬา ของประชาชน 11 หมูบ่้าน แข่งขันกีฬา ไม่น้อยกวา่ ลดปัญหายาเสพติด กองการศึกษาฯ

ห่างไกลยาเสพติด ร้อยละ 60

รวม 1 โครงการ - - 150,000 150,000 150,000 150,000 - - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก  อ าเภอจัตุรสั  จังหวัดชัยภมูิ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ยทุธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง



แบบ ผ.01

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

   3.6.2 แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการป้องกันภัยยาเสพติด เพือ่ด าเนินงานป้องกัน  - จัดกิจกรรมและสนับสนุนกิจกรรม 30,000 30,000 30,000 30,000 ลดปัญหาผู้ติด ผู้เสพ  - ปัญหายาเสพติดได้รับ ส านักงานปลัด

และแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือภาค ได้ร้อยละ 5 การป้องกันและแก้ไข  สภ.หนองบัวโคก

ตามแนวทางและนโยบาย เอกชนในการรณรงค์ป้องกันและ ให้หมดส้ิน น าไปสู่สังคม  - ศตสอ.

ภาครัฐโดยร่วมกับ ศตส.อ., แก้ไขปัญหายาเสพติด อยูเ่ยน็เป็นสุข  - ศตสจ.

ศตส.จ และหน่วยงาน  - เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่ว  - สร้างความมีส่วนร่วม - หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ทีเ่กีย่วข้อง กับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ก่อให้เกิดเครือข่ายทีม่ี  

ความเข้มแข็งในการ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด

2 โครงการสนับสนุนโรงเรียน เพือ่แก้ไขปัญหา สนับสนุนกิจกรรมการป้องกัน 20,000 20,000 20,000 20,000 ป้องกันการแพร่ระบาด สถานศึกษาปลอด ส านักงานปลัด

ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ยาเสพติดในพืน้ที ่ ยาเพสติดในสถานศึกษา ของยาเสพติด ยาเสพติดอยา่งยัง่ยนื

สถานศึกษา สถานศึกษา ได้ร้อยละ 100

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก  อ าเภอจัตุรสั  จังหวัดชัยภมูิ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ยทุธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.01

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

3. ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

   3.6.2 แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก  อ าเภอจัตุรสั  จังหวัดชัยภมูิ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ยทุธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

3 โครงการณรงค์ป้องกัน และบรรเทา  - เพือ่ป้องกันการเผยแพร่ เด็กและเยาวชนในเขต อบต. ดังนี้ 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กและเยาวชน  - เด็กและเยาวชน ส านักงานปลัด

ปัญหายาเสพติดในชุมชน ระบาดของปัญหายาเสพติด 1. จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองโทษ ในพืน้ อบต. มีความรู้เร่ืองโทษภัย

 - เพือ่ให้เยาวชนมีความรู้ ของยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน สามารถ ลด ละ เลิก ของยาเสพติดมากขึน้

เร่ืองโทษของยาเสพติด 2. จัดท าเอกสาร แผ่นพับ  ยาเสพติด  - การป้องกันแก้ไข

 - เพือ่กระตุ้นและเร่งเร้า และฉายวดีิโอ ได้ร้อยละ 90 ปัญหายาเสพติด

ให้ประชาชนมีจิตส านึก มีประสิทธภิาพมากขึน้

ในการร่วมแก้ไขปัญหา

 - เพือ่ให้เยาวชนรู้จัก

ป้องกันตนเองให้พ้นภัย

จากยาเสพติด

รวม 3 โครงการ - - 70,000 70,000 70,000 70,000 - - -



 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แบบมีส่วนร่วม 

 
 
 



แบบ ผ.01

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมส่ีวนร่วมและยัง่ยืน

4. ยทุธศาสตร์ที ่4  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมส่ีวนร่วม

   4.1 แผนงาน การเกษตร
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการประชาชนร่วมใจสร้างพืน้ที่สีเขยีว เพือ่ปรับปรุงชุมชน ปลูกต้นไม้-หญา้แฝก 30,000 30,000 30,000 30,000 - ปลูกต้นไม้ไม่น้อยกวา่ ชุมชน ร่มร่ืน น่าอยู่ ส านักงานปลัด

ต าบลหนองบวัโคก ใหร่้มร่ืน น่าอยู่ ในพืน้ที่อนุรักษท์รัพยากร 300 ต้น หรือ และรักษาส่ิงแวดล้อม

ธรรมชาติ - ปลูกหญา้แฝกในพืน้ที่

ไม่น้อยกวา่ 1,500 ต้น

2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์และก าจดัวชัพชืขา้งถนน ปรับปรุง ตกแต่ง สถานที่ราชการ ที่สาธารณะ 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนในพืน้ที่ สถานที่ต่างๆ  ส านักงานปลัด

และแหล่งน้ าสาธารณะ ภมูิทัศน์ตามสถานที่ต่างๆ สถานที่ที่ใช้ประโยชน์ร่ามกนั ที่ได้ประโยชน์ มีความ เปน็ระเบยีบสวยงาม

พงึพอใจ ร้อยละ 80

3 โครงการอบรมใหค้วามรู้เด็ก เยาวชนและประชาชน เพือ่สร้างจติส านึก อบรมใหค้วามรู้แกเ่ด็ก เยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มเปา้หมาย มีการอนุรักษ์ ส านักงานปลัด

ท่ัวไป เร่ืองการสร้างจติส านึกในการรักษาส่ิงแวดล้อม ในการรักษาส่ิงแวดล้อม และประชาชนทั่วไป เขา้ร่วมโครงการฯ ส่ิงแวดล้อมในพืน้ที่ 

จ านวน 11 หมู่บา้น ร้อยละ 80

รวม 3 โครงการ - - 90,000 90,000 90,000 90,000 - - -

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมส่ีวนร่วมอย่างยัง่ยืน

ที่



แบบ ผ.01

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมส่ีวนร่วมและยัง่ยืน

4. ยทุธศาสตร์ที ่4  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมส่ีวนร่วม

   4.2 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจดัซ้ือถงัขยะรองรับขยะในหมู่บา้น เพือ่รองรับขยะตามจดุ จดัซ้ือถงัขยะใหทุ้กหมู่บา้น 30,000 30,000 30,000 30,000 จดัซ้ือถงัขยะเพิม่ขึน้ ชุมชนสะอาด กองช่าง

ต่างๆ ในหมู่บา้น ไม่น้อยกวา่ เปน็ระเบยีบ

60 ถงั/ปี

2 โครงการปรับปรุงบอ่ขยะ เพือ่ปรับปรุง ซ่อมแซม บอ่ขยะของ อบต.  20,000 20,000 20,000 20,000 ปรับปรุงบอ่ขยะ บอ่ขยะได้รับการปรับ กองช่าง

สถานที่ทิ้งขยะ จ านวน  1 แหง่ ไม่น้อยกวา่ 2 คร้ัง/ปี ปรุงใหเ้หมาะสม

3 โครงการบริหารจดัการขยะในพืน้ที่ เพือ่ใหก้ารจดัเกบ็ขยะ จดัเกบ็ขยะในพืน้ที่ 11 หมู่บา้น 450,000 450,000 450,000 450,000 ผลการส ารวจ ชุมชนสะอาด กองช่าง

เปน็ระบบ ถกูสุขลักษณะ ความพงึพอใจ มีการจดัเกบ็ขยะ

ในการจดัเกบ็ขยะ ที่ถกูสุขลักษณะ

รวม 3 โครงการ - - 500,000 500,000 500,000 500,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่3 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมส่ีวนร่วมอย่างยัง่ยืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ



 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้างการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดี 

 
 
 
 



แบบ ผ.01

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่ 8  การบริหารจัดการบา้นเมอืงที่ดีมปีระสิทธิภาพ

5. ยทุธศาสตร์ที ่5  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี

   5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพฒันาบคุลากร อบต .

หนองบวัโคก ใหม้ีประสิทธภิาพ 

 -  เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย  - เพือ่ใหบ้คุลากรมีความรู้ - จดัอบรมบคุลากรในสังกดั 10,000 10,000 10,000 10,000 บคุลากรมีความเพิม่ขึน้  - บคุลากรมีความรู้ ส านักงานปลัด

และระเบยีบที่เกีย่วขอ้ง และเขา้ใจกฏหมาย ระเบยีบ 1 คร้ัง / ป ีไม่น้อยกวา่ 60 คน ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ความเขา้ใจในกฎหมาย 

หนังสือส่ังการ และระเบยีบต่างๆ มากขึน้

 - เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพใน  - การปฏบิติังานมีความ

การปฏบิติังาน ถกูต้อง รวดเร็ว มากยิง่ขึน้

 - ด้านคุณธรรม จริยธรรม  - เพือ่พฒันาบคุลากรใหม้ีจติ  - จดักจิกรรมอบรมด้านคุณธรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 บคุลากรเกดิความ  - บคุลากรมีจติส านึก 

ส านึก ความรับผิดชอบและ จริยธรรม  การมีส่วนรวม สามัคคีในหน่วยงาน และมีความรับผิดชอบ 

ทัศนคติต่อการปฏบิติังาน ในการสร้างจติส านึกการปฏบิติั ในการปฏบิติังานมากขึน้

 - เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม - บคุลากรมีทัศนคติที่ดี

และสร้างความรักความ ต่อเพือ่นร่วมงานและ 

สามัคคี องค์กร ท าใหเ้กดิความรัก

ความสามัคคีมากขึน้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง



แบบ ผ.01

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่ 8  การบริหารจัดการบา้นเมอืงที่ดีมปีระสิทธิภาพ

5. ยทุธศาสตร์ที ่5  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี

   5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

 - เพิม่ประสิทธภิาพการใหบ้ริการ  - เพือ่สร้างจติส านึกในการ จดัอบรมบคุลากรในสังกดั 20,000 20,000 20,000 20,000 บคุลากรเกดิความรู้  - บคุลากรมีจติบริการ

ใหบ้ริการประชาชน จ านวน 60 คน ในการใหบ้ริการ ประชาชนมากขึน้

 - เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับ ประชาชน  - ประชาชนมีความ 

ความพึง่พอใจจากการรับ พงึพอใจในการรับบริการ 

บริการ มากขึน้

 - เพือ่ยกระดับมาตรฐาน

การบริการใหแ้กบ่คุลากร

 - พฒันาทักษะภาษาสู่ ASEAN  - เพือ่เพิม่ทักษะทางภาษา อบรมบคุลากรในสังกดั อบต . 20,000 20,000 20,000 20,000 บคุลากรมีความรู้ - บคุลากรที่เกีย่วขอ้ง 

และความรู้ ความเขา้ใจ  ทางภาษา เพือ่ให้ กบัทักษะทางภาษา 

ตลอดจนทัศนคติในการ บริการประชาชน เพิม่มากขึน้และสามารถ 

ท างาน น าความรู้มาใช้การท างาน

 - เพือ่พฒันาและเพิม่ ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

ประสิทธภิาพในการ  

ปฏบิติังานของบคุลากร

 - เพือ่รองรับการเขา้สู่ 

ประชาคมอาเซียน



แบบ ผ.01

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่ 8  การบริหารจัดการบา้นเมอืงที่ดีมปีระสิทธิภาพ

5. ยทุธศาสตร์ที ่5  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี

   5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

2 โครงการฝึกอบรมเพิม่ประสิทธภิาพ เพือ่เพิม่พนูความรู้ จดัอบรม ดูงาน ส าหรับผู้บริหาร 300,000 300,000 300,000 300,000 คะแนนประเมิน ผู้อบรมได้น าความรู้และ ส านักงานปลัด

การบริหารจดัการท้องถิน่ ในการปฏบิติังาน สมาชิกสภา ผู้น าชุมชน พนักงาน ความพงึพอใจ ประสบการณ์พฒันาท้องถิน่

เจา้หน้าที่  จ านวน 50 คน ไม่ต่ ากวา่ ร้อยละ 80

3 โครงการ "การเสริมสร้างความผูกพนั เพือ่สร้างความผูกพนัอนัดี ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 คะแนนประเมิน เกดิความสะดวกในการ ส านักงานปลัด

และบรรยากาศในการท างาน " ในการปฏบิติังานการสร้าง และพนักงานจา้งทุกคน ความพงึพอใจ บริการประชาชนและการ

(Happy Work Place) ความร่วมมือร่วมใจการ ไม่ต่ ากวา่ ร้อยละ 80 สร้างความเปน็ทีมในการ

ภายในหน่วยงานการสร้าง ใช้บริการ

ทีมงานในการใช้บริการ

ประชาชนด้วยความเต็มใจ

4 โครงการอบรมใหค้วามรู้แกบ่คุลากร เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ อบรมใหค้วามรู้ด้านการเงินบญัชี 20,000 20,000 20,000 20,000 บคุลากรปฏบิติังาน มีความรู้ในการปฏบิติังาน กองคลัง

ท้องถิน่ด้านการเงินบญัชีและพสัดุ ในการปฏบิติังาน และพสัดุแกบ่คุลากรท้องถิน่ ถกูต้อง รวดเร็ว เพิม่ขึน้



แบบ ผ.01

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่ 8  การบริหารจัดการบา้นเมอืงที่ดีมปีระสิทธิภาพ

5. ยทุธศาสตร์ที ่5  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี

   5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

5 โครงการกจิกรรม 5 ส  - เพือ่ใหก้ารปฏบิติังานเกดิ จดักจิกรรม 5 ส. โดยมีกจิกรรม  10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม - การปฏบิติัราชการเกดิ ส านักงานปลัด

"หยบิกง่็าย หายกรู้็ ดูงามตา " ความคล่องตัว สะดวกและ ดังนี้  โครงการฯ ความสะดวก รวดเร็ว และ

รวดเร็ว - จดัอบรมใหค้วามรู้แกบ่คุลากร ร้อยละ 98 คล่องตัว มีประสิทธภิาพ

- เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ เกีย่วกบักจิกรรม 5 ส - ประชาชนผู้มาใช้บริการ

ในการปฏบิติังาน - จดักจิกรรม big cliannig day มีความพึง่พอใจและศรัทธา

ต่อการบริหารงานของ อบต .

6 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการ - เพือ่เพิม่ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดวาง - ผู้บริหารท้องถิน่/ผู้ช่วยผู้บริหาร 15,000 - - - - อบต.สามารถจดัท า - ผู้เข้าร่วมประชุมฯ มีความรู้ หน่วยตรวจสอบ
"การควบคุมภายในและการบริหาร ระบบการควบคุมภายในและการประเมิน ท้องถิน่ รายงานการประเมินผล ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดวาง ภายใน
ความเส่ียงสมัยใหม่" ผลการควบคุมภายใน ตามระเบยีบคณะ - เจา้หน้าที่ท้องถิน่ การควบคุมภายใน ระบบการควบคุมภายในและการ

กรรมการตรวจเงินแผ่นดินวา่ด้วยการ ได้อยา่งถกูต้อง มีการ ประเมินผลการควบคุมภายใน

ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ปรับปรุงระบบการ ตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจ

พ.ศ. 2544 บริหารความเส่ียงใหท้ัน เงินแผ่นดินวา่ด้วยการก าหนด

- เพือ่ใหผู้้บริหารท้องถิ่นและบคุลากรทุก ต่อยคุสมัยและเหมาะสม มาตรฐานการควบคุมภายใน

ระดับตระหนักถึงความส าคัญของการ กบัสถานการณ์ พ.ศ. 2544

ควบคุมภายใน และการปฏบิติัตามระบบ ที่เปล่ียนแปลงไป
การควบคุมภายในและการประเมินผล

การควบคุมภายใน



แบบ ผ.01

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่ 8  การบริหารจัดการบา้นเมอืงที่ดีมปีระสิทธิภาพ

5. ยทุธศาสตร์ที ่5  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี

   5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

- เพือ่ใหม้ีการปรับปรุงระบบการบริหาร - อบต.สามารถจัดท ารายงานการ

ความเส่ียงใหท้ันต่อยุคสมัยและเหมาะสม ประเมินผลการควบคุมภายใน

กับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป อันจะส่ง ได้อย่างถูกต้อง มีการปรับปรุง

ผลใหก้ารควบคุมภายในมีประสิทธภิาพและ ระบบการบริหารความเส่ียงใหท้ัน

ประสิทธผิลมากขึ้น ต่อยุคสมัยและเหมาะสมกับ

สถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป

การควบคุมภายในเกิด

ประสิทธภิาพและประสิทธผิล

มากขึ้น

- ผู้บริหารท้องถิ่นและบคุลากร

ทุกระดับใหค้วามส าคัญกับการ

ควบคุมภายในมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง

มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏบิติัตาม

ระบบการควบคุมภายในและการ

ประเมินผลการควบคุมภายใน



แบบ ผ.01

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่ 8  การบริหารจัดการบา้นเมอืงที่ดีมปีระสิทธิภาพ

5. ยทุธศาสตร์ที ่5  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี

   5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

7 โครงการปฏบิติัธรรมพฒันาจติปอ้งกนั - เพือ่เสริมสร้างใหผู้้บริหารท้องถิ่นและ - ผู้บริหารท้องถิน่/ผู้ช่วยผู้บริหาร 15,000 - - - - ผู้บริหารท้องถิน่และ - ผู้บริหารท้องถิ่นและบคุลากร หน่วยตรวจสอบ
ทุจริตและคอร์รัปชั่น บคุลากรทุกระดับยึดหลักคุณธรรมและ ท้องถิน่ บคุลากรทุกระดับน าหลัก ทุกระดับน าหลักคุณธรรมและ ภายใน

จริยธรรมในการปฏบิติังานและการด ารง - เจา้หน้าที่ท้องถิน่ คุณธรรมและจริยธรรม จริยธรรมมาใช้ในการปฏบิติังาน

ชีวติ มาใช้ในการปฏบิติังาน และการด ารงชีวติ

- เพือ่ปอ้งกันการทุจริตและคอรัปชั่น และการด ารงชีวติ - ผู้บริหารท้องถิ่นและบคุลากร

ที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร ทุกระดับมีส่วนร่วมในการปอ้งกัน

การทุจริตและคอรัปชั่นขององค์กร

8 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง - เพือ่กระตุ้นและส่งเสริมใหผู้้บริหารท้องถิ่น - ผู้บริหารท้องถิน่/ผู้ช่วยผู้บริหาร - 25,000 - - ผู้บริหารท้องถิน่ และ - ผู้บริหารท้องถิ่น และบคุลากร หน่วยตรวจสอบ
การปอ้งกนัการทุจริตและประพฤติ และบคุลากรของ อบต. ได้ตระหนัก และให้ ท้องถิน่ บคุลากรของ อบต. ของ อบต. ตระหนัก และให้ ภายใน
มิชอบในการปฏบิติังาน ความส าคัญกับการปอ้งกันการทุจริต และ - เจา้หน้าที่ท้องถิน่ ปฏบิติังานด้วยความ ความส าคัญกับการปอ้งกัน

ประพฤติมิชอบในส่วนราชการ - สมาชิกสภา อบต. โปร่งใส และสามารถ การทุจริตและประพฤติมิชอบ

- เพือ่เสริมสร้างความแข็งแรงในการปอ้งกัน - ผู้น าหมู่บา้น ตรวจสอบได้ ในส่วนราชการ

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติ - ตัวแทนประชาคมหมู่บา้น - ผู้บริหารท้องถิ่นและบคุลากร

มิชอบในการปฏบิติังาน ของ อบต. ปฏบิติังานด้วยความ

- เพือ่หาแนวทางปอ้งกันการทุจริตและ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ประพฤติมิชอบใน อบต. - อบต. มีมาตรการปอ้งกันการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบที่ชัดเจน

รวม 8 โครงการ - - 450,000  445,000  420,000  420,000  - - -



แบบ ผ.01

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่ 8  การบริหารจัดการบา้นเมอืงที่ดีมปีระสิทธิภาพ

5. ยทุธศาสตร์ที ่5  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี

   5.2.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณงค์เผยแพร่ประชาธปิไตย เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชน จดัประชุมใหค้วามรู้รณรงค์ 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้มาใช้สิทธิเ์ลือกต้ัง ประชาชนรู้บทบาทหน้าที่ ส านักงานปลัด

ของประชาชนและบทบาทหน้าที่ของตน เขา้ใจบทบาทหน้าที่ของตน เผยแพร่  ประชาสัมพนัธ์ เกนิกวา่ ร้อยละ 80 และมาใช้สิทธิเ์ลือกต้ัง

ในระบอบประชาธปิไตย การเลือกต้ังต่างๆ เพิม่ขึน้

2 โครงการค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ังหรือ เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบ เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 การจดัการเลือกต้ัง เปน็ไปตามระเบยีบ ส านักงานปลัด

เลือกต้ังซ่อมผู้บริหารท้องถิน่/ ที่ก าหนด หรือเลือกต้ังซ่อมของผู้บริหาร เปน็ไปตามระเบยีบ ที่ก าหนดในการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาท้องถิน่ /สมาชิกสภาท้องถิน่ ที่ก าหนด

3 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์ เพือ่ใหบ้ริการขอ้มูลขา่ว ปรับปรุงศูนยข์อ้มูลขา่วสาร 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับรู้ขอ้มูล ส านักงานปลัด

ขอ้มูลขา่วสารประจ า อบต .และใหบ้ริการ สารส าหรับใหผู้้สนใจ รวมทั้งขอ้มูลในศูนยฯ์ ของผู้รับบริการ ขา่วสารต่างๆ อยา่งทัน

อนิเตอร์เน็ตต าบล ความสะดวกในการ จดัซ้ือหนังสือพมิพ์/วารสาร งานขอ้มูลขา่วสาร การติดต่อประสานงาน

ติดต่อประสานงานและ จดัท าเวป็ไซด์ และอืน่ๆ ที่ เกนิกวา่ร้อยละ 70 รวดเร็ว การใหบ้ริการ

ค้นหาขอ้มูลขา่วสาร เกีย่วขอ้งตลอดทั้งปี ขา่วสารแกป่ระชาชน

4 โครงการจดัท ารายงานกจิกรรมประจ าปี เพือ่เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ จดัท ารายงานกจิกรรม 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนร้อยละ 80 เอกสารส าหรับเผยแพร่ ส านักงานปลัด

ผลการปฏบิติังาน ประจ าป ีปลีะ 1 คร้ัง ได้รับทราบผลการ ผลการด าเนินงาน 

และภารกจิของ อบต . ปฏบิติังานของ อบต . หรือกจิกรรมของ อบต .

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ



แบบ ผ.01

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่ 8  การบริหารจัดการบา้นเมอืงที่ดีมปีระสิทธิภาพ

5. ยทุธศาสตร์ที ่5  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี

   5.2.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

5 โครงการประชาสัมพนัธด้์านการจดัซ้ือ เพือ่ความโปร่งใส่ ติดต้ังปา้ยประชาสัมพนัธ์/ 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนร้อยละ 70 ประชาชนได้รับรู้ขอ้มูล กองคลัง

จดัจา้ง สามารถตรวจสอบได้ แจง้ขา่วสารการจดัซ้ือจดัจา้ง ได้รับแจง้ขา่วสาร เกดิความโปร่งใส่

ใหก้บัหมู่บา้น การจดัซ้ือ จดัจา้ง และสามารถตรวจสอบได้

จ านวน 11 หมู่บา้น

6 โครงการติดตามและประเมินผล  - เพือ่ใช้แผนการด าเนินงาน - ติดตามและประเมินผล 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนสามารถ  - การด าเนินโครงการ ส านักงานปลัด

แผนพฒันา อบต. เปน็แนวทางในการติดตาม แผนพฒันา อบต. ดังนี้ ได้รับแจง้ขา่วสาร ตามแผนพฒันาฯเปน็ไป

การด าเนินงานตามแผน - จดัท าแผนการด าเนินงาน ของ อบต. ร้อยละ 90 ตามเปา้หมายที่วางไว้

พฒันา ประจ าป ี

 - เพือ่ทราบปญัหาอปุสรรค - ติดตามและประเมินผล  - ได้ทราบผลการพฒันา

ในการปฏบิติัตาม แผนพฒันา อบต. ประจ าป ี ที่กระทบต่อประชาชนและ

แผนพฒันา อบต. สามารถแกไ้ขปญัหา

และใช้เปน็ขอ้มูล ความต้องการได้อยา่งมี

ในการปรับปรุงแผนพฒันา ประสิทธภิาพ

รวม 6 โครงการ - - 185,000 185,000 185,000 185,000 - - -



แบบ ผ.01

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่ 8  การบริหารจัดการบา้นเมอืงที่ดีมปีระสิทธิภาพ

5. ยทุธศาสตร์ที ่5  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี

   5.2.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้น เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน จดัเวทีประชาคมเพือ่จดัท า 25,000 25,000 25,000 25,000 - หมู่บา้นมีแผนพฒันา หมู่บา้นมีแผนของตนเอง ส านักงานปลัด

แผนพฒันาสามปขีอง อบต . ร่วมของชุมชน แผนชุมชน 11 หมู่บา้น หมู่บา้นครบ 11 หมู่บา้น แผนพฒันามีประสิทธภิาพ กองสวสัดิการสังคม

จดัเวทีระดับต าบล - อบต. จดัท าแผนฯ

จดัแผนพฒันา 4 ป ี ตามระเบยีบฯ

2 โครงการจดัประชุมบรูณาการการท างาน เพือ่เผยแพร่ขา่วสาร จดัประชุมทุกวนัที่ 7 ของ 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม รับทราบขอ้มูลขา่วสาร ส านักงานปลัด

ร่วมกนัระหวา่งผู้น าชุมชน ของส่วนราชการ ปรึกษา เดือน ประกอบด้วยผู้น า ประชุม ไม่ต่ ากวา่ ทางราชการ หารือ

ส่วนราชการกบั อบต .หนองบวัโคก หารือหรือการบริหารงาน ชุมชน ส่วนราชการในพืน้ที่ ร้อยละ 90 ในปญัหา อปุสรรค  

ในพืน้ที่ จ านวน 80 คน ของเปา้หมาย น าไปสู่การพฒันาร่วมกนั

รวม 2 โครงการ - - 45,000 45,000 45,000 45,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ



แบบ ผ.01

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่ 8  การบริหารจัดการบา้นเมอืงที่ดีมปีระสิทธิภาพ

5. ยทุธศาสตร์ที ่5  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี

   5.2.3 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ัง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ ติดต้ังปรับปรุง  ซ่อมแซม 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อยละ 70 การประชาสัมพนัธ์ กองช่าง

หอกระจายขา่วประจ าหมู่บา้น การประชาสัมพนัธ์ หอกระจายขา่ว ในหมู่บา้น ได้รับทราบ ขอ้มูลขา่วสาร

ขอ้มูลขา่วสารในชุมชน ที่มีปญัหา ขอ้มูลขา่วสาร มีประสิทธภิาพ

2 โครงการขยายเขตระบบหอกระจายขา่ว เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ จดัซ้ือเคร่ืองขยายเสียง 30,000 30,000 30,000 30,000 ราษฎร ม.4 การประชาสัมพนัธ์ กองช่าง

และขยายสัญญาณเคร่ืองขยายเสียง การประชาสัมพนัธ์ สายไฟส่งสัญญาณพร้อมอปุกรณ์ ร้อยละ 80 ได้รับทราบ ขอ้มูลขา่วสาร

หอกระจายขา่วประจ าหมู่บา้น ม .4 ขอ้มูลขา่วสารในชุมชน ขอ้มูลขา่วสาร มีประสิทธภิาพ

3 โครงการขยายเขตระบบหอกระจายขา่ว เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ จดัซ้ือเคร่ืองขยายเสียง 30,000 30,000 30,000 30,000 ราษฎร ม.5 การประชาสัมพนัธ์ กองช่าง

และขยายสัญญาณเคร่ืองขยายเสียง การประชาสัมพนัธ์ สายไฟส่งสัญญาณพร้อมอปุกรณ์ ร้อยละ 80 ได้รับทราบ ขอ้มูลขา่วสาร

หอกระจายขา่วประจ าหมู่บา้น ม .5 ขอ้มูลขา่วสารในชุมชน ขอ้มูลขา่วสาร มีประสิทธภิาพ

4 โครงการขยายเขตระบบหอกระจายขา่ว เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ จดัซ้ือเคร่ืองขยายเสียง 30,000 30,000 30,000 30,000 ราษฎร ม.6 การประชาสัมพนัธ์ กองช่าง

และขยายสัญญาณเคร่ืองขยายเสียง การประชาสัมพนัธ์ สายไฟส่งสัญญาณพร้อมอปุกรณ์ ร้อยละ 80 ได้รับทราบ ขอ้มูลขา่วสาร

หอกระจายขา่วประจ าหมู่บา้น ม .6 ขอ้มูลขา่วสารในชุมชน ขอ้มูลขา่วสาร มีประสิทธภิาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ



แบบ ผ.01

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่ 8  การบริหารจัดการบา้นเมอืงที่ดีมปีระสิทธิภาพ

5. ยทุธศาสตร์ที ่5  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี

   5.2.3 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

5 โครงการขยายเขตระบบหอกระจายขา่ว เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ จดัซ้ือเคร่ืองขยายเสียง 30,000 30,000 30,000 30,000 ราษฎร ม.8 การประชาสัมพนัธ์ กองช่าง

และขยายสัญญาณเคร่ืองขยายเสียง การประชาสัมพนัธ์ สายไฟส่งสัญญาณพร้อมอปุกรณ์ ร้อยละ 80 ได้รับทราบ ขอ้มูลขา่วสาร

หอกระจายขา่วประจ าหมู่บา้น ม .8 ขอ้มูลขา่วสารในชุมชน ขอ้มูลขา่วสาร มีประสิทธภิาพ

6 โครงการขยายเขตระบบหอกระจายขา่ว เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ จดัซ้ือเคร่ืองขยายเสียง 30,000 30,000 30,000 30,000 ราษฎร ม.10 การประชาสัมพนัธ์ กองช่าง

และขยายสัญญาณเคร่ืองขยายเสียง การประชาสัมพนัธ์ สายไฟส่งสัญญาณพร้อมอปุกรณ์ ร้อยละ 80 ได้รับทราบ ขอ้มูลขา่วสาร

หอกระจายขา่วประจ าหมู่บา้น ม .10 ขอ้มูลขา่วสารในชุมชน ขอ้มูลขา่วสาร มีประสิทธภิาพ

7 โครงการขยายเขตระบบหอกระจายขา่ว เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ จดัซ้ือเคร่ืองขยายเสียง 30,000 30,000 30,000 30,000 ราษฎร ม.11 การประชาสัมพนัธ์ กองช่าง
และขยายสัญญาณเคร่ืองขยายเสียง การประชาสัมพนัธ์ สายไฟส่งสัญญาณพร้อมอปุกรณ์ ร้อยละ 80 ได้รับทราบ ขอ้มูลขา่วสาร
หอกระจายขา่วประจ าหมู่บา้น ม .11 ขอ้มูลขา่วสารในชุมชน ขอ้มูลขา่วสาร มีประสิทธภิาพ

รวม 7 โครงการ - - 230,000 230,000 230,000 230,000 - - -



แบบ ผ.01

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่ 8  การบริหารจัดการบา้นเมอืงที่ดีมปีระสิทธิภาพ

5. ยทุธศาสตร์ที ่5  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี

   5.3 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจดัท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ มีแผนที่ภาษไีวใ้ช้งานและเพิม่ 300,000 300,000 200,000 200,000 การจดัเกบ็รายได้ เพือ่ความสะดวก และเพิม่ กองคลัง

ทรัพยสิ์น/คัดส าเนา ในการจดัเกบ็ภาษี ประสิทธภิาพในการจดัเกบ็รายได้ เพิม่ขึน้ไม่ต่ ากวา่ ประสิทธภิาพการจดัเกบ็ กองช่าง

ร้อยละ 5

2 โครงการประชาสัมพนัธก์ารจดัเกบ็ภาษโีรงเรือน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ จดัท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 30,000 30,000 30,000 30,000 การจดัเกบ็รายได้ อบต.มีรายได้จากจดัเกบ็ กองคลัง

และที่ดิน ภาษปีา้ย ภาษบี ารุงท้องที่ ประจ าปี การจดัเกบ็รายได้ การรณรงค์ในการช าระภาษต่ีางๆ เพิม่ขึน้ไม่ต่ ากวา่ เพิม่ขึน้

ประชุมอบรมผู้น า 11 หมู่บา้น ร้อยละ 5

ผู้ประกอบการในพืน้ที่

3 โครงการบริการเต็มที่จดัเกบ็ภาษถีงึบา้นประจ าป ี เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ ใหบ้ริการจดัเกบ็ภาษถีงึบา้น 10,000 10,000 10,000 10,000 การจดัเกบ็รายได้ ประชาชนได้รับ กองคลัง

การจดัเกบ็รายได้ และนอกสถานที่ เพิม่ขึน้ไม่ต่ ากวา่ ความสะดวก

ร้อยละ 5 ในการช าระภาษี

รวม 3 โครงการ - - 340,000 340,000 240,000 240,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ



แบบ ผ.01

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่ 8  การบริหารจัดการบา้นเมอืงที่ดีมปีระสิทธิภาพ

5. ยทุธศาสตร์ที ่5  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี

   5.4.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการ "เติมฝัน สานความคิด เพือ่พบปะประชาชน จดักจิกรรมออกบริการ 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับบริการด้าน กองคลัง

ใกล้ชิดประชาชน" ใหบ้ริการด้านต่าง ๆ ด้านต่างๆ ไม่ต่่ากวา่ร้อยละ 80 ต่างๆ อยา่งทั่วถงึ

2 โครงการเช่าเคร่ืองถา่ยเอกสาร เพือ่ใช้ในการปฏบิติังาน เช่าเคร่ืองถา่ยเอกสาร 84,000 84,000 84,000 84,000 งบประมาณที่ประหยดัได้ เกดิความสะดวกในการ ส่านักงานปลัด

ของพนักงาน ประจา่อบต. ร้อยละ 10 ปฏบิติังานราชการ

3 โครงการส่งเสริมใหค้วามรู้กบัประชาชน  เพือ่ประชาสัมพนัธก์บั อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบั 10,000 10,000 10,000 10,000 จา่นวนผู้เขา้ร่วม ประชาชนมีความรู้เกีย่วกบั ส่านักงานปลัด

เพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ประชาชนเกีย่วกบัประชาคม ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ร้อยละ 60 เศรษฐกจิอาเซียน

เศรษฐกจิอาเซียน จา่นวน 11 หมู่บา้น

4 โครงการออกบริการ อบต .คล่ือนที่ เพือ่พบปะประชาชน จดักจิกรรมออกบริการ 30,000 30,000 30,000 30,000 ใหบ้ริการด้านต่างๆ ประชาชนได้รับบริการ ส่านักงานปลัด

พบประชาชน ใหบ้ริการด้านต่าง ๆ ด้านต่างๆ นอกสถานที่ ด้านต่างๆ อยา่งทั่วถงึ

ครบทั้ง 11 หมู่บา้น

5 โครงการปรับขยายเวลาการใหบ้ริการช่าระ เพือ่อา่นวยความสะดวก ใหบ้ริการจดัเกบ็ภาษแีละรับเงิน 10,000 10,000 10,000 10,000 ผลการประเมิน เกดิความสะดวกในการ กองคลัง

ภาษ ีและบริการเบกิจา่ยเงินในช่วงเวลา ในการช่าระภาษแีละรับเงิน ในช่วงพกัเที่ยงและวนัหยดุ ความพงึพอใจ มีความ ใหบ้ริการ

พกัเที่ยง และวนัหยดุราชการ ราชการ พงึพอใจเกนิร้อยละ 90

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ



แบบ ผ.01

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่ 8  การบริหารจัดการบา้นเมอืงที่ดีมปีระสิทธิภาพ

5. ยทุธศาสตร์ที ่5  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี

   5.4.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

6 โครงการบรูณาการร่วมกบัหน่วยงานอืน่ เพือ่บรูณาการร่วมกบัผู้น่า ผู้น่าและหวัหน้าส่วนราชการ 10,000 10,000 10,000 10,000 ผลการประเมิน เกดิความสะดวกในการ กองคลัง

ในการอา่นวยความสะดวกด้านการจดัเกบ็ หมู่บา้น และหวัหน้าส่วนราชการ มีความเขา้ใจในขัน้ตอน ความพงึพอใจ มีความ ใหบ้ริการ

ภาษ ีและประชาสัมพนัธ์ ในการประสานงาน การช่าระภาษต่ีางๆ พงึพอใจเกนิร้อยละ 90

ด้านจดัเกบ็ภาษี

7 โครงการค่าตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณ เพือ่รักษาแนวเขตที่สาธารณะ ค่าตรวจสอบแนวเขตที่ 20,000 20,000 20,000 20,000 สามารถทราบแนวเขต รักษาแนวเขตที่สาธารณ กองช่าง

ประโยชน์และร้ัวแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ ในพืน้ที่ สาธารณประโยชน์ ค่ารังวดั ที่สาธารณประโยชน์ ประโยชน์ในเขตต่าบล

ค่าชี้แนวเขต และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ในพืน้ที่ 

ค่าจา้งเหมาท่าร้ังแนวเขต 

ที่สาธารณประโยชน์

8 โครงการจา้งที่ปรึกษาเพือ่ศึกษา วจิยั เพือ่จา้งองค์กร สถาบนั จา้งที่ปรึกษา เพือ่ศึกษา วจิยั 25,000 25,000 25,000 25,000 ผลการประเมินความ เพือ่เปน็ขอ้มูลในการปรับปรุง ส่านักงานปลัด

ประเมินผล หรือพฒันาระบบต่างๆ ในการส่ารวจ ศึกษา วจิยั หน่วยงาน พงึพอใจของประชาชน งานบริการประชาชน

มากกวา่ร้อยละ 80 ของอบต.หนองบวัโคก

9 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ภายใน /ภายนอก เพือ่ความเปน็ระเบยีบ ตกแต่งบริเวณภายใน/ภายนอก 100,000 100,000 100,000 100,000 ส่านักงานเปน็ ส่านักงานเปน็ระเบยีบและ ส่านักงานปลัด

ท่ีท่าการอบต.หนองบวัโคก สวยงาม ที่ท่าการ อบต. ระเบยีบและสวยงาม มีความสวยงาม



แบบ ผ.01

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่ 8  การบริหารจัดการบา้นเมอืงที่ดีมปีระสิทธิภาพ

5. ยทุธศาสตร์ที ่5  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี

   5.4.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

10 โครงการปรับปรุงอาคาร อบต .หนองบวัโคก เพือ่ไวบ้ริการประชาชน ปรับปรุงอาคาร   - 100,000  -  - ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับความ ส่านักงานปลัด

ผู้มาติดต่อราชการ อบต.หนองบวัโคก ไม่ต่่ากวา่ร้อยละ 80 สะดวกในการรับบริการ

11 โครงการออกหน่วยบริหารของภาครัฐ เพือ่อา่นวยความสะดวก จดักจิกรรมออกหน่วยบริการ  - 30,000 30,000 30,000 ผลการประเมิน ประชาชนได้รับความสะดวก ส่วนราชการ

และภาคเอกชน ในการติดต่อขอรับบริการ ภาครัฐและภาคเอกชน  ความพงึพอใจ มีความ ในการขอรับบริการจาก ทุกส่วนในพืน้ที่

ของประชาชน รับฟงัปญัหา เพือ่อา่นวยความสะดวก พงึพอใจเกนิร้อยละ 80 หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ต่าบลและอา่เภอ

ความเดือนร้อน ขอ้เสนอแนะ ในการขอรับบริการ และเอกชน ได้รับทราบ 

ของประชาชน ของประชาชนในพืน้ที่ อบต . ปญัหาขอ้เสนอแนะ  

รวม 11 โครงการ - - 319,000 449,000 349,000 349,000 - - -



แบบ ผ.01

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวัดที ่ 8  การบริหารจัดการบา้นเมอืงที่ดีมปีระสิทธิภาพ

5. ยทุธศาสตร์ที ่5  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกจิการบา้นเมอืงที่ดี

   5.4.2 แผนงาน เคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการร้ือถอนอาคารเกบ็พสัดุ เพือ่ปรับปรุงสถานที่ให้ ร้ือถอนอาคาร   - 50,000  -  - ปรับปรุงพืน้ที่ เกดิความสะดวกสวยงาม กองช่าง

อบต.หนองบวัโคก เหมาะสมสวยงาม อบต.หนองบวัโคก ในเหมาะสม

2 โครงการกอ่สร้างหอประชุม เพือ่อ านวยความสะดวก กอ่สร้างหอประชุม   -  -  - 5,000,000 หอประชุม ประชาชนได้รับความ กองช่าง

อบต.หนองบวัโคก ประชาชนที่มาใช้บริการ จ านวน 1 หลัง จ านวน 1 แหง่ สะดวกในการเขา้ร่วม

และกจิกรรมต่างๆ กจิกรรมต่างๆ

3 โครงการกอ่สร้างอาคารเกบ็พสัดุครุภณัฑ์ เพือ่เกบ็พสัดุครุภณัฑ์ กอ่สร้างอาคารเกบ็พสัดุครุภณัฑ์  - 250,000  -  - อาคารเกบ็พสัดุ มีอาคารเกบ็พสัดุครุภณัฑ์ กองช่าง

ของ อบต.หนองบวัโคก ของอบต.หนองบวัโคก จ านวน 1 หลัง จ านวน 1 แหง่ ของส านักงาน

4 โครงการกอ่สร้างอาคารที่จอดรถส่วนกลาง เพือ่ใช้เกบ็รถส่วนกลาง กอ่สร้างอาคารที่จอดรถ 300,000  -  -  - มีที่จอดรถส่วนกลาง รถส่วนกลางมีที่จอดปลอดภยั กองช่าง

ของหน่วยงาน ส่วนกลาง 1 แหง่ เปน็ระเบยีบ สวยงาม

5 โครงการกอ่สร้างปา้ย อบต .หนองบวัโคก เพือ่บอกสถานที่ต้ัง กอ่สร้างปา้ยส านักงาน  - 300,000  -  - ปา้ยบอกสถานที่ต้ัง มีปา้ยบอกหน่วยงาน กองช่าง

ของหน่วยงาน หน่วยงาน จ านวน 1 ปา้ย

6 โครงการกอ่สร้างอาคารสุขา อบต . เพือ่ใหบ้ริการประขาชน กอ่สร้างอาคารสุขา   - 100,000  -  - อาคารสุขาเพือ่บริการ เกดิความสะดวกในการ กองช่าง

ผู้มาติดต่อราชการ จ านวน 1หลัง ประชาชน  1 แหง่ บริการประชาชน

7 โครงการเคล่ือนยา้ยที่จอดรถ ปรับปรุงสถานที่ใหเ้หมาะสม เคล่ือนยา้ยที่จอดรถ 1 แหง่  -  - 100,000  - เคล่ือนยา้ยที่จอดรถ สถานที่ เกดิความสวยงาม กองช่าง

สวยงาม ไปที่ที่เหมาะสม เปน็สัดส่วน

รวม 7 โครงการ - - 300,000 700,000 100,000 5,000,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตรุสั  จังหวัดชยัภมูิ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ


